Ελληνική

Υαιαλδξίηζα, 06/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ
Δ/λζε: Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ
Σκήκα Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Γπαυείο Υποστήπιξηρ Πολιτικών Οπγάνων
Οικονομική Επιηροπή
Πιεξ: Νηθνιίηζα θέληδνπ
Σει: 2694-360332
Φαμ: 2694-022930

Αξηζ. Πξση. 9380
ΠΡΟ:
Τακηικά Μέλη:
1.Παξαζθεπόπνπινο Γεώξγηνο (Αληηδήκαξρνο)
2.Γεσξγαληόπνπινο Δηνλύζηνο (Αληηδήκαξρνο)
3.Λαιηώηεο Παλαγηώηεο
4.Σνκαξάο
(Σζάκεο)
Κσλζηαληίλνο
5.Παπαλαγηώηνπ Αζαλάζηνο
6.Καλειιόπνπινο Δηακαληήο
Αναπληρωμαηικά Μέλη:
1.Μπεξδέλε Επαλζία(Εύα)
2.Παπαγηαλλόπνπινο Ηιίαο
3.Σαιαγάλε νθία
4.Κσζηόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζύγκληζης Οικονομικής Επιηροπής»
Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 11η ηνπ κελόο Δεκεμβρίοσ

ηνπ έηνπο 2019, εκέξα

Τεηάρηη θαη ώξα 11:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ,ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν. 3852/10), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής
Θεόδωρος Μπαρής
Δήμαρτος Ερσμάνθοσ

«Αποδεικηικό Επίδοζης Πρόζκληζης Οικονομικής Επιηροπής»
ήκεξα ................., εκέξα ............θαη ώξα ..............., ν ππνγξάθσλ ππάιιεινο ........................ ηεο
Τπεξεζίαο ................................παξέδσζα πξνζσπηθά ζηνλ θ. ............................................, κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ....................... (ή αληίθιεην ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνύινπ θαη
κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. ...................... θαηά δήισζε ηνπ πκβνύινπ) ηελ πξόζθιεζε
ζύγθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε αξηζκ. Πξση. 9380/06-12-2019

Ο Τπάιιεινο

Ο Παξαιαβώλ

Πίνακας θεμάηων Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ ζηις 11/12/2019 ποσ
επιζσνάπηεηαι ζηη με αριθ. πρωη. 9380/06-12-2019
Πρόζκληζη

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγθξηζε έθδνζεο ΥΔ Πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή αζθαιίζηξσλ ησλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020 θαη νξηζκόο ππνιόγνπ»
ΘΕΜΑ 2ο : «Έγθξηζε έθδνζεο ΥΔ Πξνπιεξσκήο γηα ηελ εμόθιεζε ηειώλ θπθινθνξίαο
έηνπο 2020 θαη νξηζκόο ππνιόγνπ»
ΘΕΜΑ 3ο : «Έγθξηζε παξάηαζεο ζηελ απόδνζε ινγαξηαζκώλ Υ.Δ Πξνπιεξσκήο»
ΘΕΜΑ 4ο : «Φήθηζε όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ ΔΣΟΤ 2019-2020»
ΘΕΜΑ 5ο :«Καζνξηζκόο ηειώλ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο»
ΘΕΜΑ 6ο :« Καζνξηζκόο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ»
ΘΕΜΑ 7ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ ύδξεπζεο»
ΘΕΜΑ 8ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ άξδεπζεο»
ΘΕΜΑ 9ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο»
ΘΕΜΑ 10ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ απνρέηεπζεο»
ΘΕΜΑ 11ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ θνηκεηεξίσλ »
ΘΕΜΑ 12ο :« Καζνξηζκόο ηειώλ δηαθήκηζεο »
ΘΕΜΑ 13ο : «Καζνξηζκόο ηειώλ πεδνδξνκίσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θιπ »
ΘΕΜΑ 14ο : «Δπηβνιή αληαπνδνηηθνύ ηέινπο γηα ηνπο ηεινύκελνπο πνιηηηθνύο γάκνπο
ΘΕΜΑ 15ο : «Παξαγξαθή ππνρξεώζεσλ ιόγσ παξέιεπζεο πεληαεηίαο»
ΘΕΜΑ 16ο : «Αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ»
ΘΕΜΑ 17ο : «ύληαμε ηξηκεληαίαο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο Πξνϋπνινγηζκνύ
εζόδσλ – εμόδσλ γ΄ ηξηκήλνπ 2019»
ΘΕΜΑ 18ο : «Έγθξηζε 4εο παξαηάζεσο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν: ΄΄Απνπεξάησζε Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γ.Δ. Φαξξώλ (Α΄ Φάζε)΄΄ »
ΘΕΜΑ 19ο : «Καηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαη αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ:
θαηαζθεπή παξνρώλ ύδξεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηνπ
δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ»

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγθξηζε κίζζσζεο θαη θαζνξηζκόο ηηκήο ηεο σξηαίαο απνδεκίσζεο
κεραλεκάησλ έξγσλ θαη νρεκάησλ ηδησηώλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αληηκεηώπηζεο
έθηαθησλ αλαγθώλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ απνινγηζηηθά, κε ηελ δηαδηθαζία
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη έγθξηζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο»
ΘΕΜΑ 21ο : «Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί έθηαθηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εμππεξεηώλ»
Δπίζεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Υξήζηνπ
Παλαγόπνπινπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βαζηιηθνύ ζα ζπδεηήζεη θαη ην παξαθάησ ζέκα:
«Δμνπζηνδόηεζε ζηνλ Οηθνλνκηθό δηαρεηξηζηή γηα ηελ αλάιεςε ρξεκάησλ από Σξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο»

