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  Αργοστόλι 8 /05/2011   

                                                  .  .   15622Αριθ Πρωτ  

Προς

:

   π π  Μέλη Οικονομικής Ε ιτρο ής

 :Τακτικά Μέλη

1.  Αικατερίνη Κουταλά

2.   πΑνδρέας Ζα άντης

3.  Νικόλαος Γκισγκίνης

4.  Ευάγγελος Θεοφιλάτος

5.  Άγγελος Γαλάτης

6. π  Σ υρίδων Ματιάτος

7.  Αθηνά Αυγουστάτου

8.  Διονύσιος Κοκκόσης

π  :Ανα ληρωματικά Μέλη

1.  Κυριάκος Σταμούλης

2.  πΆννα Ζα άντη

3.  Θεοτόκης Καβαλλιεράτος

4. π   Σ υρονικόλαος Σολωμός 

5.  .Μαρία Κουνάδη

.         .Κοιν Δήμαρχο Κεφαλλονιάς

  
 :      ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      π π         13   Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Ε ιτρο ής την η Μαΐου 
2011       13:00        «ημέρα Παρασκευή και ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο 

 »      π   π   ΚΕΦΑΛΟΣ για την συζήτηση και λήψη α οφάσεων στα αρακάτω θέματα της 
  ,        72   ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων του Ν 

3852/2010 (   87) ΦΕΚ Α΄
1.     π       Διενέργεια φανερού λειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου στην 

    .Άσσο Δημοτικής Ενότητας Ερίσου
2.     π     π  Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δα άνης για την σύνταξη ροσφυγής κατά 

 π  π    « π  »της α όφασης α ένταξης του έργου Α οχέτευση Σκάλας
3. π   π  π .Συμ λήρωση Πάγιας ροκαταβολής υ αλλήλων



4.   π    π      Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την συμμετοχή του 
      .Δήμου του Δήμου στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες

5.   π    π     Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την ασφάλιση της 
  .Λιμνοθάλασσας Καραβόμυλου

6.   π    π       Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την ασφάλιση του 
π  .Σ ηλαίου Δρογκαράτης

7.    π    π    Έγκριση της διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για έξοδα μετακίνησης 
.αιρετών

8.   π    π     Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την συντήρηση των 
  π    .βαρκών στο Λημνοσ ήλαιο Μελισσάνης

9.   π    π    π  Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την ερισυλλογή και 
 π  π     διάθεση ετρελαοιοειδών α οβλήτων στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγίας 

.Ευφημίας
10.   π    π    π  Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκρισης δα άνης για την ε ισκευή των 

  π  .σιδεροκατασκευών στο Σ ηλαίο Δρογκαράτης
11.       π    Έγκριση για την έκδοση Εντάλματος Προ ληρωμής σε μόνιμο τακτικό 

π    .υ άλληλο για μετακινήσεις αιρετών
12.   π    π    π  Έγκριση διάθεσης ίστωσης και έγκριση δα άνης για την ερίφραξη χώρου 

    π  .στην ΒΙΠΕ για τα αδέσ οτα ζώα
13.  π  π   π    .Σύσταση άγιας ροκαταβολής στις το ικές και δημοτικές ενότητες

                                                              π πΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Ε ιτρο ής

                                                                                .Δημήτριος Πυλαρινός

                                                                              

   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι 13-05-11
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΙΣ  13/03/2011. 

   1.     π       Διενέργεια φανερού λειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου

                                   π       πΑ ό το Γραφείο Γραμματειακής Υ οστήριξης

                                                         . .Α Πεφάνη
                                                       


	  Πλατεία Βαλλιάνου 

