
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Προσ κ.κ 

Παπαχρήςτου Νικόλαο 

Μωχςιάδη Κωνςταντίνο 

Ψαλλίδα Γεώργιο 

Γεώργου Σρφφων 

Θεοδωρίδη Κωνςταντίνο 

Χαριτίδη Ευθφμιο 

 

ασ προςκαλοφμε να ζλθετε ςτο Δημοτικό Κατάςτημα ςτισ 30 Ιανουαρίου  2012 
ημζρα Δευτζρα και ώρα 13:00 και ςτο Γραφείο του Δημάρχου για Σακτική  
υνεδρίαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζματα ημερήςιασ διάταξησ τα 
παρακάτω: 

1. Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Σροποποίηςη περιβαλλοντικών όρων για 

ΕΕΛ Αςπρογείων – Πεδινοφ >>. 

2.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Σοπογραφική αποτφπωςη εξωτερικοφ 

δικτφου αποχζτευςησ και χώρου ΕΕΛ Λεχόβου >>. 

3.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Επικαιροποίηςη υδραυλικήσ μελζτησ 

λειτουργίασ ΕΕΛ Λεχόβου >> . 

4.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ  με τίτλο <<Σροποποίηςη περιβαλλοντικών όρων 

ΕΕΛ Λεχόβου>>.  

5.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο  << Σροποποίηςη περιβαλλοντικών όρων 

ΕΕΛ Νυμφαίου >> . 

6.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Σοπογραφική αποτφπωςη περιοχήσ 

ρζματοσ αμφντα από οικιςμό ωτήρα ζωσ γζφυρα Πετρών >>. 



7.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο  << Τδραυλική μελζτη οριοθζτηςησ 

ρζματοσ αμφντα από οικιςμό ωτήρα ζωσ γζφυρα Πετρών >>. 

8. Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο <<  Σοπογραφική αποτφπωςη 

κοινόχρηςτων χώρων Φιλώτα >>. 

9.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Σοπογραφική αποτφπωςη 

κοινόχρηςτων χώρων Λεβαίασ Αντιγόνου >>. 

10.   Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Περιβαλλοντική αδειοδότηςη 

οριοθζτηςησ και ανάπλαςησ ρζματοσ αμφντα>> . 

11.   Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Διαχειριςτική μελζτη δημοτικοφ 

δάςουσ Σ.Δ  Φανοφ Δ. Αμυνταίου>>. 

12.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο  << Δαςική μελζτη ολοκληρωμζνων 

παρεμβάςεων υποδομών ςτο δαςικό δίκτυο >>. 

13.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο << Προμελζτη ζργου για  εγκατάςταςη 

αυτόνομου ςυςτήματοσ θζρμανςησ ΣΚ Αγίου Παντελεήμονα >>. 

14. Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο  << Μελζτη Η/Μ εγκαταςτάςεων παλαιοφ 

Α Δημοτικοφ χολείου Αμυνταίου >>.  

15.  Ανάθεςη εκπόνηςησ μελζτησ με τίτλο <<  Μελζτη διαδικτυακών υποδομών και 

τηλεπικοινωνιών παλαιοφ Α Δημοτικοφ χολείου Αμυνταίου>> . 

16.  Ζγκριςη πρακτικών δημοπραςίασ εκμίςθωςησ  77,354 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Φιλώτα . 

17.   Ζγκριςη πρακτικών δημοπραςίασ εκμίςθωςησ  12,25 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Πετρών. 

18.  Ζγκριςη πρακτικών δημοπραςίασ εκμίςθωςησ  38,931 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Ξινοφ Νεροφ . 

19. Ζγκριςη πρακτικών δημοπραςίασ εκμίςθωςησ  61,582 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Αγραπιδιάσ . 



20.  Ζγκριςη πρακτικών δημοπραςίασ εκμίςθωςησ  5,33 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Αγραπιδιάσ . 

21.  υγκρότηςη επιτροπήσ δημοπραςιών για την εκμίςθωςη Δημοτικών εκτάςεων 

και οριςμό μελών και των αναπληρωτών τουσ . 

22. Ζγκριςη όρων δημοπραςίασ εκμίςθωςησ 17,625 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Φαραγγίου. 

23.  Ζγκριςη όρων δημοπραςίασ εκμίςθωςησ 73,737 ςτρεμμάτων Δημοτικήσ 

καλλιεργήςιμησ ζκταςησ ςτην Σ/Κ Μανιακίου. 

24. Ψήφιςη   πιςτώςεων οικονομικοφ ζτουσ 2012 . 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ/ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

Κα/α 

 

Χαριτίδησ Ευθφμιοσ 

 


