
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 
                                                                                            Αμπελόκηποι 15 – 11 - 2013
       

                                                                                          Αριθ.  Πρωτ:17743                                                                              
                                                                                    

Προς: Τα μέλη της Ο.Ε. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  
Τακτικής  Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 και 6 του Ν. 3852/10, σας καλούμε σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημαρχιακού Καταστήματος, την 19ην του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13,30 μμ για να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα  
της ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 1ο:  

-----------  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των 
νομικών του προσώπων, για το έτος 2014». Κατακύρωση Αποτελέσματος μέρος 
του Διαγωνισμού.  
 
Θέμα 2ο:  

-----------  
Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407 ββ δημοτικού 
αγροτεμαχίου.  
 
Θέμα 3ο:  

-----------  
Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407βα δημοτικού 
αγροτεμαχίου.  
 
Θέμα 4ο:  

-----------  
Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 10 δημοτικού 
καταστήματος.  
 
Θέμα 5ο:  

-----------  
Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 δημοτικού καταστήματος.  
 
Θέμα 6ο:  

-----------  
Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθ. 1101/10-10-2013 ΧΕΠ .  
 
 



Θέμα 7ο:  

-----------  
Σύσταση εντάλματος προπληρωμής δαπάνης μετατόπισης παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος.  
 
Θέμα 8ο:  

-----------  
Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για την μεταφορά της κοινοτικής συμμετοχής για 
τις πιστοποιημένες δαπάνες του Δήμου Χάρμανλι που αφορούν το έργο «Αμυνα 
Υγείας για τον Αστικό Πληθυσμό και ενίσχυση της πρόληψης με την εφαρμογή 
κατευθυντήριων γραμμών και την χρήση νέων τεχνολογιών.  
 
Θέμα 9ο:  

-----------  
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής του 53/2012 ΧΕΠ.  
 
Θέμα 10ο:  

-----------  
Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για 
τις ανάγκες του έργου Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» άξον. Προτ. 8 κατηγορία πράξης 66317».  
 
Θέμα 11ο:  

-----------  
Σύσταση προπληρωμής για δαπάνες του προγράμματος «Αμυνα Υγείας» 
 
Θέμα 12ο:  

-----------  
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες υγείας Ζηγκόπη Γεωργίου.  

                                                                                                                
 

                                                                                                  Ο πρόεδρος                                                                                                                             
 

        
 

Γ. Παναγιωτίδης 


