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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, (άρθρο 67 Ν. 

3852/2010) 

 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Χίου «Ανδρέας 

Λοΐζος» την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία δομών 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016. 

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

3. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» για την δράση 

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Χίου» και 

έγκριση των όρων Π.Σ. για τη λειτουργία του. 

 

 Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι: 

Για το 1
ο
 θέμα: Η σύμβαση καυσίμων έχει εξάμηνη παράταση, (μέχρι 30/6/2016), με τον 

όρο να μην γίνει υπέρβαση στις ποσότητες ή στις πιστώσεις. Όμως επειδή :  

α) σύμφωνα με τις ως τώρα καταναλώσεις προβλέπεται οι ποσότητες και οι πιστώσεις να 

μην φτάσουν να καλύψουν την εξάμηνη παράταση και  

β) ο διαγωνισμός καυσίμων και λιπαντικών του 2016 θα είναι ανοικτός διεθνής 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός, του οποίου οι κανόνες δημοσιότητας προβλέπουν 52 ημέρες 

από την τελευταία δημοσίευση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, πρέπει άμεσα να 

ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας ώστε να 

ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού. 

Για το 2
ο
 θέμα: Οι ενεργές συμβάσεις των εργατών καθαριότητας που λήγουν το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα παρατείνονται αυτοδίκαια έως 31/12/2016. Απαιτείται 

κατεπειγόντως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του τρέχοντος 

προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των 

ανωτέρω υπαλλήλων μέχρι το τέλος του έτους. 
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Για το 3
ο
 θέμα:  Η υποβολή της πρότασης και η ένταξη πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να μην 

λήξουν οι συμβάσεις των στελεχών του Κέντρου, (ημερομηνία λήξης των συμβάσεων 

29/2/2016).  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

 

Χρύσης Αλ. Κλέαρχος 

 

 

Παρακαλούνται οι παρατάξεις να ορίσουν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης με 

γραπτή δήλωση τους στο Προεδρείο τους ειδικούς αγορητές ανά θέμα.  

Με τον ίδιο τρόπο παρακαλούνται να εγγραφούν ως ομιλητές και οι δημοτικοί σύμβουλοι 

που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. (Άρθρο 67, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, άρθρο 10 

του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου). 

 


