
Θέµατα
Ανακοινώσεις, ερωτήσεις

Ηµερήσια διάταξη

8.Μισετζής Ιωάννης

7.Μιχαηλίδης Σταύρος

6.Σκούφαλος Μάρκος

5.Ξυδιάς Παντελής

4.Λαµπρινούδης Παντελής

3.Βεϊογλάνης Ευστράτιος

2.Φαραντζής Στέφανος

1.Καλαγκιάς Αντώνιος
Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη

1.Αποστολίδης Παντελής
2.Χρίτης Γεώργιος

3.Ντοµάτας Ισίδωρος

4.Αµπαζή Στυλιανή

5.Χαλιορής Ιωάννης

Πολύδωρος Λαµπρινούδης

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

Με τιµή

Χίος 10/09/2012

Παρακαλούµε την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα σε τακτική συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέµατα:

Χίος

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Χίου

τους κκ ∆ηµοτικούς Συµβούλους

Προς

Πρόσκληση

Αρ.Πρωτ./Ηµεροµηνί
α

43666/10/09/2012

 1 Αίτηση παραίτησης Γεωργίου Βογιατζόγλου από την εκµίσθωση ακινήτου επί της οδού Αφών 
Ράλλη 14.                                                                                                                                                                

 2 Νοµική Υποστήριξη αιρετού νυν δηµάρχου, Πολύδωρου Λαµπρινούδη και πρώην ∆ηµάρχου Χίου.                                                                                                                                                                        
 3 Απάντηση σε δύο εξώδικους Παναγιώτη Λιτσάκη.                                                                                                                                                                                                                  
 4 Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή της εταιρίας µε την επωνυµία "ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BARBAROSSA A.Ε." κατά του ∆ήµου Χίου.                                                                                                                                  

 5 Μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών.                                                                                                                                                                                                                           
 6 Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια. κλειδιών λουκέτων και κλειδαριών.                                                                                                                                                                                          
 7 Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων.                                                                                                                                                                                                        
 8 Ψήφιση πίστωσης για αποδοχές. Ληξιάρχων για το διάστηµα από 01-01-2012 έως 31-08-2012.                                                                                                                                                                        
 9 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οφειλών βάση δικαστικών αποφάσεων.                                                                                                                                                                                               
10 Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης.                                                                                                                                                                                    
11 Ψήφιση πίστωσης για ∆απάνες σχετικά µε τον  Εορτασµό 100 χρόνων από την Απελευθέρωση της 

Χίου).                                                                                                                                                               
12 Ψήφιση πίστωσης της εργασίας Καθαρισµός ΧΑ∆Α για συλλογή µικροαντικειµένων που µπορούν 

να προκαλέσουν πυρκαγιά.                                                                                                                                               
13 Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια πιθαριών και γλαστρών.                                                                                                                                                                                                      
14 Άσκηση κλησεων για συζήτηση καθορισµού οριστικής τιµή µονάδος.                                                                                                                                                                                                
15 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή φωτεινών 

σηµατοδοτών".                                                                                                                                                                  
16 Ψήφιση πίστωσης για την λειτουργική ενοποίηση υφισταµένων πληροφοριακών συστηµάτων 

(υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων του ∆ήµου Χίου για την εφαρµογή του 
προγράµµατος "Καλλικράτης" (πιστώσεις Ταµείου ΕΚΤ)                                          

17 Ψήφισης πίστωσης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή  Φωτεινών Σηµατοδοτών.                                                                                                                                                                               
18 Ψήφιση πίστωσης του έργου: Κατασκευή ράµπας και διαµόρφωση του προαύλιου χώρου του 

πολυδύναµου ιατρείου Βολισσού για την πρόσβαση του ασθενοφόρου στο ιατρείο.                                                                                                



19 Καθορισµός όρων πρόχειρου διαγωνισµού του υποέργου "Προµήθεια Εξοπλισµού του Κέντρου 
20 Ψήφιση πίστωσης και  ανάθεση του υποέργου "∆ιαµόρφωση κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου 

Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Χίου".                                                                                                    
21 Ψήφιση Πίστωσης έργου "Μ.Π.Ε Ανόρυξης Γεώτρησης Ολύµπων".                                                                                                                                                                                                     
22 Κατακύρωση Αποτελέσµατος Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού της δηµοτικής Προµήθειας: Προµήθεια 

σκυροδέµατος, Ασφάλτου και ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος.                                                                                                                         
23 Έγκριση όρων ∆ηµοπράτησης του έγου Ανακαίνιση και Ανάπτυξη οικισµού Νεοχωρίου.                                                                                                                                                                                
24 Μη άσκηση ενδίκων µέσω κατά της µε αριθ. 26/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Χίου 

και της κάτωθι αυτής από 21-8-2012 επιταγής προς πληρωµή.                                                                                                           
25 Αίτηση διόρθωσης άλλως ερµηνείας απόφασης Αλέξανδρου και Ασπασίας Κάκαρη κατά ∆ήµου 

Χίου.                                                                                                                                                                     
Κοιν.: Μ.Μ.Ε., Αντιδήµαρχοι, ∆/ντές Υπηρεσιών
Παρακαλούνται οι κκ ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι οποίοι δεν 
µπορούν να παρευρεθούν στην πιο πάνω συνεδρίασην να ειδοποιήσουν το αναπληρωµατικό τους µέλος 
να τους αντικαταστήσει.


