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Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της  
7-4-2015 
  
  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:  
 
 
1.Έγκριση πίνακα αµοιβών του ∆ικηγόρου Αθηνών  Σούφλα ∆ηµητρίου για 
παραστάσεις του ενώπιον ∆ικαστηρίων σε υποθέσεις του ∆ήµου. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.37 

 
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης για το 
έτος 2015 συνολικού ποσού 3.357,19 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.38 
 
3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 
Α4 & Α3 για την λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2015 
συνολικού ποσού 3.487,67 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.39 
 
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για 
το έτος 2015 συνολικού ποσού 2.490,75 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.40 
 
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου µας για το έτος 2015 συνολικού ποσού 13.786,11 ευρώ 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.41 
 
6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του τοπογραφικού 
οργάνου της τεχνικής υπηρεσίας συνολικού ποσού 476,63 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.42 
 
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων για το έτος 2015 συνολικού ποσού 1.549,91 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.43 
 



8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φυτών, χωµάτων και 
γλαστρών για το έτος 2015 συνολικού ποσού 3.458,35 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.44 
 
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης που θα εισηγηθεί η Οικονοµική Επιτροπή στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, για εξωδικαστικό συµβιβασµό που αφορά αποζηµίωση για 
σωµατική βλάβη που υπέστη ο δηµότης Γαλανάκης  Νικόλαος. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.45 
 
10.Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την προµήθεια Ταχυδροµικών 
φακέλων προπληρωµένου τέλους. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.46 
 
11.Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής ποσού  επτακοσίων ευρώ (700€)  για την 
κάλυψη εξόδων  Κ.Τ.Ε.Ο  τεσσάρων ( 4) οχηµάτων του ∆ήµου.  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.47 
 
 
 
 
                                                         Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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