
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11
η
  / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

τεύχος Α’) 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 11
η  

Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:00 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την 

προμήθεια «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών – μηχανημάτων, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης» προϋπολογισμού 27.744,13 €, 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης . 

 

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού στα  πλαίσια υλοποίησης του έργου: 

Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area” με 

το ακρωνύμιο “CIVILWATER” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» . 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   5 – 6 -2014 

           Αρ. Πρωτοκόλλου : 16776 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 

 

Email:  tipou@oraiokastro.gr 

 Προς: Τον Αντιπρόεδρο Ο.Ε. 

κο Καρύδη Αθανάσιο 

& τα τακτικά μέλη: 

κο Παπακώστα Χαράλαμπο 

κο Τερζη Χρήστο 

κο Παπαχρήστο Νικόλαο 

κο Μαρμαρίδη Σταύρο 

κο  Καραστερίου Ευάγγελο   

 



3. Λήψη απόφασης για την ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια  « Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων» ύστερα από την αριθμ. 176/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία κηρύχτηκε άγονος , βάσει του  από 29/4/2014 πρακτικού της αρμόδιας 

επιτροπής  .  

 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 306,67 € σε βάρος του ΚΑΕ : 80.8117.1001 με τίτλο 

«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012 )» 

προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ /  508  / 20.05.2014       

 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € σε βάρος του ΚΑΕ: 00.6073.1001 με τίτλο 

«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ / 507 / 20.05.2014  . 

      

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ  : 30.7412.8000 με τίτλο 

«Μελέτη αποχέτευσης & βιολογικού καθαρισμού Δήμου Καλλιθέας (Αριθ. Μελ. 

341/04) » προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ /   512  / 30.05.2014. 

       

7.   Ανάκληση των με αριθμ. 92,93,95,96,97/23.01.2014  Πράξεων Ανάληψης 

Δαπάνης (ΠΑΔ) συνολικού ποσού 22.000,00 ,  κατόπιν της με αριθμ. 

264./30-5-2014 εισήγησης  του  Τμήματος Προϋπολογισμού – Προμηθειών  

& Λογιστηρίου .   

   

8. Ορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαζίδη Δημήτριου για άσκησης 

προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 24060/2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 

3463/2006. 

 

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας για τη συζήτηση και αντίκρουση της αριθμ. 7240/2011 αίτησης 

αναίρεσης του Μπάρμπα Πέτρου του Ευθυμίου κατά του Δήμου και της αριθμ. 

906/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου .  

 

    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

 

 Κοινοποίηση: κον Δήμαρχο  

 


