
12ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 18 Ιουνίου 2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 18309

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνει ομόφωνα  α) την ανάθεση  
προμήθειας καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης  
του Δήμου Ωραιοκάστρου την διαδικασία με 
διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) λόγω 
του κατεπείγοντος, για χρονικό διάστημα έως 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού
-διεθνή διαγωνισμού «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (υπογραφή των 
συμβάσεων) η οποία δημοσιεύτηκε με την 
12921/ 10-5-2013 περιληπτική διακήρυξη 
δημάρχου .
β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης σε 
ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 
ποσού 14.999,30 .

138 Λήψη απόφασης :  α) Για την ανάθεση  
προμήθειας καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης  
του Δήμου Ωραιοκάστρου την διαδικασία με 
διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) λόγω 
του κατεπείγοντος, για χρονικό διάστημα έως 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού
-διεθνή διαγωνισμού «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (υπογραφή των 
συμβάσεων) η οποία δημοσιεύτηκε με την 
12921/ 10-5-2013 περιληπτική διακήρυξη 
δημάρχου .
β) Για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης 
σε ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 
ποσού 15.000,00 .

1

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός του Λαζίδη 
Δημήτριου ως  πληρεξούσιου δικηγόρου για 
άσκηση  ενδίκων μέσων για κατεπείγουσας 
υποθέσεις του Δήμου .

139Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση 
ή μη ενδίκων μέσων για κατεπείγουσας 
υποθέσεις του Δήμου .

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση χρόνου 
απόδοσης από  27-6-2013 έως 27 -7 -2013  
της υπολόγου του Χ.Ε.Π. Προπληρωμής για 
τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου  της 
υπάλληλου του Δήμου Μεζέ Αμαλίας.

140Παράταση χρόνου απόδοσης από τον 
υπόλογο του Χ.Ε.Π. προπληρωμής για τον 
Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου .

3

141004
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(12ου/2013 Πίνακα Θεμάτων  της από 18/6/2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 25  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη,  ο 
υπογεγραμμένος   Τύπου Σαράντης    υπάλληλος του Δήμου     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,    τοιχοκόλλησα

1.  Ελευθεριάδου Θεοδώρα 

2.  Πέτσου Γαρυφαλλιά

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 12ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 18/6/2013.
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