
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η  / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

      

Σας προσκαλώ να παραστείτε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού Κομνηνών 76 
στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την 23η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00 πμ.,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος 
της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’). 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ανάθεση σε επόμενο μειοδότη της προμήθειας «toner – μελανιών κ.λ.π., 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης» μετά την αριθμ. 224/2013 
απόφαση του ΔΣ με την οποία ο αρχικός ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος .  

2. Έγκριση και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δ. Ωραιοκάστρου» 
κατόπιν του από 8/7/2013 Πρακτικού της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 
Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης όλων των προμηθειών του Δήμου. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας :  231330 4051 

 

Email :   tipou@oraiokastro.gr 

 Προς: Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  
 κο ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ  
& τα τακτικά μέλη : 
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο  ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ   
 



3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.269,34 € για «Εργασίες συντήρησης της 
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων « Ι. 
Καποδίστριας» & «Π. Μελά»  Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου. ( ΠΑΔ : 
489/2013 ) .  

4. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.269,34 ευρώ για “Εργασίες συντήρησης της 
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού των κτηρίων “Ιωάννης 
Καποδίστριας” και “Παύλου Μελά”  Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου”. 

 
5. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.757,06 ευρώ  για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

(καλώδια, ακροδέκτες, γενικούς διακόπτες κ.λ.π.) . 
 

6. Διάθεση  πίστωσης ποσού 1.634,05 ευρώ για προμήθεια υλικών ποτιστικού 
συστήματος. 

 
 

7.  Διάθεση πίστωσης ποσού 2.117,10 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών και 
1.426,80 ευρώ για εργασίες επισκευής – συντήρησης των αυτοκινήτων του 
Δήμου. 

 
8. Διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ για «Εργασίες συντήρησης και 

επισκευής σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας». 
 

9.  Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής, για  τεχνικό έλεγχο οχημάτων 
(ΚΤΕΟ).  

 
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00  € σε βάρος του ΚΑ : 00.6492.1000 με τίτλο 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ( Εκτέλεση της 
με αριθμ. 7417/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
Σχετική ΠΑΔ : 316/2013  ) . 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ( αρθρ. 72 του Ν. 
3852/2010 ) κατά της αριθμ. 3704/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
( υπόθεση Χ. Λιβάρδα κλπ )   .  Πρόσληψη δικηγόρου για την παραπάνω 
υπόθεση .  

   

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                              ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                 Αντιδήμαρχος 

 

   Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  


