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    ΘΔΜΑ: Πρόζθιεζε ζύγθιεζες οηθολοκηθής επηηροπής 

 

 

   Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  ηελ 31ε ηνπ 

κελόο Γεθεκβξίνπ έηνπο 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 γηα ηε 

ζπδήηεζε θαη  ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο  ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87 ) 

1. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηoλ Γήκο Φηιηαηώλ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

2. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Γ.Κ. Φηιηαηώλ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

3. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Αγίωλ Νηθοιάοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

4. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Αγίωλ Πάληωλ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

5. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Αεηού, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

6. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ακπειώλας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

7. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Αλαβρσηού, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 
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8. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ατιαδέας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

9. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Αζπροθθιεζίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

10.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Βαβοσρίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

11.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Βρσζέιιας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

12.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Γαρδηθίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

13.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Γηροκερίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

14.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Γοιάς, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

15.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Καιιηζέας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

16.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ Κάηω Ξετώροσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

17.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Κερακίηζας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

18.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Κεραζοτωρίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

19.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Κεζηρίλες, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

20.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Κεθαιοτωρίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

21.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Κοθθηληάς, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

22.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Κοθθηλοιηζαρίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 



23.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Κοσρεκαδίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

24. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Κρσολερίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

25.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Κσπαρίζζοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

26.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ.  Λεπηηοθαρσάς, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

27.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ληά, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

28.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Λίζηας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

29.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Μαιοσλίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

30.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Μειέας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

31.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ξετώροσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

32.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Παιαηοθθιεζίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ 

εληαικάησλ & απαιιαγή ππνιόγσλ. 

33.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Παιαηοτωρίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

34.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Παιακπά, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

35.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Πεγαδοσιίωλ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

36.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Πιαηζίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

37.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Πιαηάλοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 



38.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ραβελής, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

39.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ραγίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

40.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Ρηδού, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

41.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. αγηάδας, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

42.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. ίδερες, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

43.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. κέρηοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

44.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Σρηθορύθοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

45.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Σζακαληά, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

46.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Φαλερωκέλες, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ 

& απαιιαγή ππνιόγσλ. 

47.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Φοηληθίοσ, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

48.  Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή 

γηα ηελ Σ.Κ. Χαρασγής, έθδνζε ηαθηνπνηεηηθώλ εληαικάησλ & 

απαιιαγή ππνιόγσλ. 

                                                     

 

 

                                                    Ο Πξόεδξνο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

                                                                            Παππάο Μελάο  

 


