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ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ 6 η ς  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 Ο.Ε. 

 
ΠΡΟΣ  
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 

1/3/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω 
θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος. 

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης  του αρ.2699-4 αγροτεμαχίου, έκτασης 
50.000 τ.μ., Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας της ΔΕ Αγ. Αθανασίου. 

3. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, 
αναφορικά με την υπ’ αριθμό κατ. ΑΓ508/11-11-2022 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ» κατά του Δήμου Χαλκηδόνος. 

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.14009/2021 
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αρ. 
καταχ. 4555/24-02-2015 αίτηση της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και με τον διακριτικό τίτλο 
«M.T.C. A.E.», με αντικείμενο τον προσδιορισμό της αξίας κτισμάτων και λοιπών 
επικειμένων και εγκαταστάσεων κατ’ άρθρο 12 του Ν.1337/1983. 

5. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξή αιρετού οργάνου του Δήμου Χαλκηδόνος . 

6. Έγκριση συμβατικών τευχών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων 
οδοστρώματος οδικού δικτύου στο δήμο Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 
1.187.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% .  

7. Αποδοχή μεταβίβασης κυριότητας (δωρεά) ενός (1) απορριμματοφόρου από τον 
Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & 
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  
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Κουφάλια  24/2/2023 
Αριθμ. Πρωτ: 3033 


