
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 
  

                                                                       Αµπελόκηποι   11 - 11- 2011 
      
                                                                       Αριθ.  Πρωτ: 15729 
                                             

                                                                              Προς: Τα µέλη του ∆.Σ. της Ο.Ε. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  

Τακτικής συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου75 παρ.5 και 6 του Ν. 3852/10, σας καλούµε σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, την 16η   του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της 
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. για να πάρουµε αποφάσεις στο παρακάτω θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα 1ο:  
------------  
Α) Ακύρωση µερικώς της υπ' αριθ. 181/06.10.2011 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς την ανάθεση του έργου  

 
Β) Εκ νέου απευθείας ανάθεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση κεντρικής εισόδου του 
Πολιτιστικού Κέντρου Μενεµένης» µε αρ. µελ.: 67/2011 (ΚΑΕ Υ-0067-11) 
προϋπολογισµού: 12.619,00 €.  
 
Θέµα 2ο: 
------------  
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση του υπ’ αριθ. 193α δηµοτικού 
διαµερίσµατος.  
 
Θέµα 3ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης 1337,25€ σε βάρος του Κ.Α.00.6492 για δικαστικά έξοδα σε 
εκτέλεση της 5943/20-9-2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.  
 
Θέµα 4ο: 
------------  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προµήθεια γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης για τα έτη 2012, 
2013». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
 
 
 



Θέµα 5ο: 
------------  
Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από τον υπόλογο του 1.1172/06.09.2011 χρηµατικού 
εντάλµατος εντάλµατος προπληρωµής. 
   
Θέµα 6ο: 
------------  
Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από τον υπόλογο του 1.337/07.10.2011 χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής. 
 
Θέµα 7ο: 
------------  
Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από τον υπόλογο του 1.003/03.08.2011 χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής. 
 
Θέµα 8ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια λοιπού υλικού – ειδών ζωγραφικής  για το τµήµα 
ΑΜΕΑ του ∆ήµου.  
 
Θέµα 9ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης 2.665,41€ για προµήθεια, συντήρηση και αναγόµωση 
πυροσβεστήρων.  
   
Θέµα 10ο: 
-------------   
Ψήφιση πίστωσης 2.600€ για την προµήθεια ανταλλακτικών για γραφεία και 
ρυθµιζόµενα καθίσµατα.  
 
Θέµα 11ο: 
-------------  
Ψήφιση πίστωσης 1845€ για επισκευές και συντηρήσεις µηχ/των υδραυλικών και 
έργων (αριθ. µελέτ. 61.2011).   
 
Θέµα 12ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης 20.297,51€ για την αµοιβή σχολικών τροχονόµων.  
 
Θέµα 13ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης 14.500,00€ για προµήθεια φαρµακευτικού υλικού.  
 
Θέµα 14ο: 
------------  
 Ψήφιση πίστωσης 9.510,98€ για προµήθεια αθλητικών ειδών.  
 
Θέµα 15ο: 
-------------   
Ψήφιση πίστωσης 9.998,24€ για δαπάνες αντιµετώπισης του προβλήµατος των 
αδέσποτων ζώων.  
 

Ο πρόεδρος 
 

     Γ. Παναγιωτίδης 


