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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Αµπελόκηποι 

 

 
  

                                                                       Αµπελόκηποι   20 - 10- 2011 
      
                                                                       Αριθ.  Πρωτ: 14466 
                                             

                                                                                                  Προς: Τα µέλη του ∆.Σ. 
 
 

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 25ην   του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9ην π.µ. για να πάρουµε αποφάσεις στο παρακάτω θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Θέµα 1ο: 
------------  
Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την µίσθωση ελεύθερων χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων.  
 
Θέµα 2ο: 
------------  
Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ’ αριθ. 3 
∆ηµοτικού Καταστήµατος.  
 
Θέµα 3ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης 630,93 € για τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων- έγκριση έκδοσης 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής -0ρισµός υπολόγου. 
 
Θέµα 4ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια φίλτρων & µπουζί για τα οχήµατα του δήµου µε 
αρ. µελ. 55/11. 
 
Θέµα 5ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια φυτικού υλικού. 
 
 
 
 



Θέµα 6ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια χώµατος κοπριάς και τύρφης µε 
αριθµ.µελ.86/2011.  
 
Θέµα 7ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης  €1.000,00 για τις δαπάνες προµήθειας εµφιαλωµένου νερού.  
 
Θέµα 8ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης  €11.685,00€ για τις δαπάνες του έργου «Εγκατάσταση 
θέρµανσης 2ου Νηπιαγωγείου  και αντικατάσταση κεντρικής θέρµανσης του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου».  
  
Θέµα 9ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης  €1.919,00€ για τις δαπάνες του έργου «Προµήθεια πλαστικού 
δαπέδου για χώρους του ∆ήµου».  
  
Θέµα 10ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης  € 5.000,00 για τις δαπάνες της προµήθειας πάγκων και ερµαρίων 
για ∆ηµοτικά κτίρια.  
 
Θέµα 11ο: 
------------  
Ψήφιση πίστωσης  2.829,00€ για τις δαπάνες του έργου «Επισκευή δαπέδου των 
αποδυτηρίων του γηπέδου 5 Χ 5 της ∆.Κ.Αµπελοκήπων».  
 
Θέµα 12ο: 
-------------  
Ψήφιση πίστωσης 14.200€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.03 για την υποστήριξη 
µηχανογραφικής εφαρµογής σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων ισολογισµού 2010 
του ∆ήµου Μενεµένης. (αριοθ. Τ.Ε. 77/2010).  

 
 

Ο πρόεδρος 
 
 

     Γ. Παναγιωτίδης 
 


