
 

 Σρίκαλα 10/3/2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12790 
 
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΠΡΟ : Σα μζλη τησ Οικονομικήσ  
   Επιτροπήσ (Πίνακασ Αποδεκτών) 
  (σε περίπτωση κωλύματος  
   παρακαλείσθε να ενημερώσετε  
   τον αναπληρωτή σας). 

 
 12η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΓΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
      Καλείςτε να προςζλκετε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που κα διεξαχκεί ςτο 
Δθμοτικό Κατάςτθμα τθν 18θ του μθνόσ Μαρτίου ζτουσ 2016, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:30 μ.μ. για τθν 
ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα παρακάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) : 
 
1. Ζγκριςθ ζκδοςθσ χρθματικοφ εντάλματοσ προπλθρωμισ και δζςμευςθ ποςοφ για προμικεια 
 γραμματοςιμων   
2. Ζγκριςθ ζκδοςθσ χρθματικοφ εντάλματοσ προπλθρωμισ και δζςμευςθ ποςοφ για ανανζωςθ άδειασ 
 μοτοποδθλάτου του Διμου Τρικκαίων 
 
3. Ζγκριςθ δζςμευςθσ ποςοφ για ςυνδρομι internet - υποχρεωτικι δαπάνθ   
4. Ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) για τθ 
 διενζργεια υποχρεωτικϊν δαπανϊν    
5. Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ - ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κακοριςμόσ όρων 
 διακιρυξθσ πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια αναλϊςιμων μθχανογράφθςθσ για τισ ανάγκεσ 
 του Διμου Τρικκαίων ζτουσ 2016  
6. Συγκρότθςθ  επιτροπϊν διενζργειασ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και αξιολόγθςθσ  προςφορϊν (άρκρο 
 46 του ΕΚΠΟΤΑ), κακϊσ και επιτροπϊν διενζργειασ διαγωνιςμϊν υπθρεςιϊν και αξιολόγθςθσ 
 προςφορϊν (άρκρο 67 & 70 του Π.Δ. 28/80), για το ζτοσ 2016                          
7. Κακοριςμόσ τζλουσ κακϊσ και τετραγωνικϊν μζτρων για τισ άδειεσ και κζςεισ άςκθςθσ υπαίκριου 
 ςτάςιμου εμπορίου για τθ ςυμμετοχι ςε εμποροπανθγφρεισ, με τθν ευκαιρία τοπικϊν κρθςκευτικϊν ι 
 επετειακϊν εκδθλϊςεων 
 
 Η Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

 

 Χρυςάνθη Γάλλου-Δαλκαφοφκη 
 Αντιδήμαρχοσ 

 
 
Πίνακασ Αποδεκτών ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Ηιςθσ Γκουγκουςτάμοσ, Αντιπρόεδροσ 1.Διμαρχοσ & μζλθ Εκτελεςτικισ  Επιτροπισ 
2. Κων/νοσ Ψφχοσ 2.Γενικόσ Γραμματζασ  Δ.Τρικκαίων 
3. Νικόλαοσ Λζρασ 3.Αναπλθρωματικά μζλθ Ο.Ε. 
4. Σοφία Αλεςτά         α) Απόςτολοσ Παππάσ 
5. Βάϊοσ Αναςταςίου         β) Ευκυμία Λεβζντθ - Καρά 
6. Ελζνθ Αυγζρου - Κογιάννθ         γ) Σωτιριοσ Σακκάσ 
7. Γεϊργιοσ Στουρνάρασ         δ) Κων/νοσ Τάςιοσ 
8. Καϊκθσ Γεϊργιοσ         ε) Δθμιτριοσ Χατηθγάκθσ 
 

 


