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Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Απριλίου 2008 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαίου 8, 3ος όροφος) .
Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι
: η επικύρωση εκλογής και συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων, η έγκριση και διάθεση
πίστωσης για τη διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου στις 18 Μαίου, η έγκριση –
διάθεση ποσού 24.300 ευρώ για τις δαπάνες περίθαλψης ενδεών δημοτών μας, η
αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2008 και η Α’ αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2008, η
έγκριση σύμβασης συνεργασίας με «Αρχιμήδης Νεονάκης Α.Ε.» για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, η έγκριση Απολογισμών 2007 της Εθνικής Στέγης και των
ΚΑΠΗ, η αναμόρφωση των προϋπολογισμών ΟΝΑ και Εθνικής Στέγης, η έγκριση – διάθεση
πίστωσης 50.000 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και μεταλλίων του δήμου μας, η
αποδοχή ποσού 14.508 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό
τροχονόμο, οι οικονομικοί απολογισμοί 2007 των 21 ΕΣΕ του Δήμου Ν. Σμύρνης κ.ά.
Συνεδριάζει την
Τετάρτη 16 Απριλίου 2008 και ώρα 20.00
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαίου 8, 3ος όροφος) .
Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι
: η επικύρωση εκλογής και συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων, η έγκριση και διάθεση
πίστωσης για τη διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου στις 18 Μαίου, η έγκριση –
διάθεση ποσού 24.300 ευρώ για τις δαπάνες περίθαλψης ενδεών δημοτών μας, η
αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2008 και η Α’ αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2008, η
έγκριση σύμβασης συνεργασίας με «Αρχιμήδης Νεονάκης Α.Ε.» για την απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, η έγκριση Απολογισμών 2007 της Εθνικής Στέγης και των
ΚΑΠΗ, η αναμόρφωση των προϋπολογισμών ΟΝΑ και Εθνικής Στέγης, η έγκριση – διάθεση
πίστωσης 50.000 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και μεταλλίων του δήμου μας, η
αποδοχή ποσού 14.508 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό
τροχονόμο, οι οικονομικοί απολογισμοί 2007 των 21 ΕΣΕ του Δήμου Ν. Σμύρνης κ.ά.
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