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Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 3356 /14.02.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Ιουνίου –   Δεκεμβρίου 

2018. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Προέλεγχος των λογαριασμών του 
οικονομικού έτους 2018 για την 

υποβολή του απολογισμού, προς 
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
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Προέλεγχος των λογαριασμών του 
οικονομικού έτους 2018 για την 

υποβολή του απολογισμού, προς 
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
 

 
 

2. 

Λήψη απόφασης για την άσκηση 
έφεσης κατά της υπ.αρ. 111/2018 
απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
Μισθωτικών Διαφορών). 
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Λήψη απόφασης για την άσκηση 
έφεσης κατά της υπ.αρ. 111/2018 
απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
Μισθωτικών Διαφορών). 

3. 

Παροχή  παγίας προκαταβολής σε 
βάρος  κωδικών  αριθμών του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  
2019  με απόδοση λογαριασμού  
και ορισμός διαχειριστή.   
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Παροχή  παγίας προκαταβολής σε 
βάρος  κωδικών  αριθμών του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  
2019  με απόδοση λογαριασμού  και 
ορισμός διαχειριστή.  

4. 

Λήψη απόφασης επί του από 
14.02.2019 πρακτικού 
κατακύρωσης  των αποτελεσμάτων 
του επαναληπτικού διαγωνισμού 
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-
χορήγηση ειδών διαβίωσης, 
διατροφής σε άπορους δημότες 
2018-2019, Προμήθεια κατ/κών 
ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 
αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια 
γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 
2,5,6. 
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Λήψη απόφασης επί του από 
15.02.2019 πρακτικού αξιολόγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου  του επαναληπτικού 
διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους 
δημότες 2018-2019, Προμήθεια 
κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ 
(καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για 
τις ομάδες 2,5,6. 

 

5. 
έκτ 

Λήψη απόφασης περί καταβολής 
αποζημίωσης ποσού 169,00€, μετά 
το με αρ.πρωτ.2797/11.02.2019 
αίτημα προς αποζημίωση του κ. 
Μακρανδρέου Ανδρέα. 
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Λήψη απόφασης περί καταβολής 
αποζημίωσης ποσού 169,00€, μετά 
το με αρ.πρωτ.2797/11.02.2019 
αίτημα προς αποζημίωση του κ. 
Μακρανδρέου Ανδρέα. 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


