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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   14
η 

 ΣΑΚΣΙΚΗ   ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Προς: 

Σον   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θ. ΓΑΒΟΣΖ ΑΣΔΡΗΟ  

& ηα μέλη 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΩΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

θν ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

θν ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

θν ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

 

αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε Σαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα  επί ηεο νδνύ Κνκλελώλ 76 ζηελ 

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηελ Παραζκεσή, 2 επηεμβρίοσ 2011 ,  θαη ώξα 

11:00 πμ,   γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζπλεκκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο  Α’) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  14/2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγθξηζε (ηππηθά) ηνπ από 1.8.2011 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θεξύζζεηαη «ρσξίο 

απνηέιεζκα» ε δηαδηθαζία Αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ «γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο – 

ζέξκαλζεο  &  ιηπαληηθώλ»,  ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ελδηαθεξνκέλσλ . 

 

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγθξηζε (ηππηθά) ηνπ από 23.8.2011 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ,  ζύκθσλα κε ην νπνίν θεξύζζεηαη 

«ρσξίο απνηέιεζκα» ε δηαδηθαζία Αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ «γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ 

επηζώηξσλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ», ιόγσ κε νξζόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 627,30 € , γηα ηελ 

εμαγνξά ελόο θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο κνληέινπ 7228V-R XEROX,  γηα ην νπνίν 

έιεμε ε ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο leasing δηάξθεηαο 4 εηώλ. Ζ δαπάλε βαξύλεη ηνλ 

θ.α. 10/7133.1000 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ .  

 

ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. : Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ σο εμήο :   
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α’ πνζνύ 56.179,80 € ζε βάξνο ηνπ θ.α. 20/6233.8001 γηα ηε κίζζσζε κεραλεκάησλ 

γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο &  

β’ πνζνύ 69.185,25 € γηα έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ – θνξηνεθθνξησηηθώλ ζε βάξνο 

ηνπ θ.α. 20/6412.8000 .   

(Σα παξαπάλσ πνζά αθνξνύλ  πξόρεηξν δηαγσληζκό, ν νπνίνο δηεμήρζε ζηνλ πξώελ Γήκν 

Καιιηζέαο ). 

 

ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.: Έγθξηζε (ηππηθά) ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν θεξύζζεηαη «ρσξίο απνηέιεζκα» ε δηαδηθαζία Αλνηρηνύ πξνθνξηθνύ 

δηαγσληζκνύ κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ θαη 2νπ Νεπηαγσγείνπ 

Παιαηνθάζηξνπ κε βάζε ην Π.Γ/κα 270/81, δηόηη νη ζπκκεηνρέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δελ 

ήηαλ ζύκθσλεο κε ηε δηαθήξπμε .  

 

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγθξηζε όξσλ δεκνπξαζίαο κε βάζε ην Π.Γ/κα 270/81, γηα ηε κίζζσζε 

θαηάιιεινπ θηηξίνπ, θαζώο θαη αύιεηνπ ρώξνπ γηα ηα ζηέγαζε ηνπ 1νπ θαη 2νπ 

λεπηαγσγείνπ Παιαηνθάζηξνπ . 

 

 

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο Κ/Ξ ΜΖΣΡΟΤ ΗΩΑΝΝΖ – ΜΑΡΗΑ ΜΗΥΑΖΛ 

- Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ,  κεηά από δηεμαγσγή Αλνηρηήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνζζήθε 

αηζνπζώλ ζην 2ν Λύθεην Ωξαηνθάζηξνπ», πξνϋπνινγηζκνύ 485.000,00 € (T.M. 2/2011).  

Αλαθήξπμε αλαδόρνπ .  

 

ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο  πνζνύ 95.152,40 € από 

δηθαζηηθά έμνδα ζην όλνκα Παληειίδε Νηθνιάνπ . 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ως  Προέδροσ ηης Οικονομικής Επιηροπής 

 

 

 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

 

ημείωζη :  Παξέρνληαη ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. από ηε 

γξακκαηεία ηεο Ο.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

σνημμένα :  Απνδεηθηηθό 

Κοινοποίηζη : Πξόεδξν Γ.. , Αληηδεκάξρνπο  

Ανάρηηζη : Ηζηνζειίδα  

Σοιτοκόλληζη : Πίλαθα ελεκέξσζεο Γήκνπ 

 

 

 


