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     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   

Προς τους κ.κ. Συµβούλους της Οικονοµικής Επιτροπής: 
1)Σιδηρόπουλο Σάββα 
2)Καρρά Ευστράτιο 
3)Κουσενίδη Αλέξανδρο  
4) Αποστολίδου Μαρία 
5)Κατζικά Γεώργιο 
6)Καζαντζίδη Γεώργιο 
7)Ράπτου όλγα   
8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 και 6 του Ν. 3852/10, σας καλούµε σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, την 22ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα 
της εβδοµάδος  Τετάρτη και ώρα 12ην µεσηµβρινή  για να πάρουµε απόφαση στα 
παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα 1ο: Σύσταση Εντάλµατος Προπληρωµής για πληρωµή ∆Ε∆∆ΗΕ (300,00€) για 
µετατόπιση παροχής. Ψήφιση πίστωσης και ορισµός υπολόγου.  
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται:  

 
Θέµα 2ο: Σύσταση Εντάλµατος Προπληρωµής για καταβολή παραβόλου δήλωσης για 
νοµιµοποίηση αυθαιρέτου. Ψήφιση πίστωσης και ορισµός υπολόγου. 

 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται: 
 
Θέµα 3ο: Κατακύρωση πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση των 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων ΟΤΚΖ.  



Εισηγητής: 
Εγκρίνεται:  
 
Θέµα 4ο: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής (Α.Ο.Ε. 269/2014) 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται 
 
Θέµα 5ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Καθαριότητας κτιρίων του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης». Κατακύρωση 
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται 
 
Θέµα 6ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεµα 
δένδρων», (αριθµ.µελετ.64/14.1). Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται 
 
Θέµα 7ο: Έγκριση πρακτικών κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών (3ο πρακτικό) και κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (4ο πρακτικό) στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης». Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού. 

 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται       
 
Θέµα 8ο:Ακύρωση διαγωνισµού του έργου: «∆ράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο 
Μενεµένης» αρ.µελ.97/13 - Λήψη απόφασης για επαναδηµοπράτηση.  
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται              
 
Θέµα 9ο: Έγκριση  όρων διακήρυξης  του  έργου : «∆ράσεις βελτίωσης της  
ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο & 2ο 
Λύκειο  Μενεµένης»  αρ. µελ. 97/13.           
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
 
Θέµα 10ο: Ματαίωση αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, ελαστικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων και µηχ/των έργου του δήµου» (αριθµ.µελετ.124/13). 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    



Θέµα 11ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την 
ανάθεση  υπηρεσιών:  «Υλοποίησης εργασιών των ∆ράσεων «∆ικτύωση» και 
«Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση» στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Τοπικό Σχέδιο 
στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε 
κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) .» 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
 
Θέµα 12ο: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2014. 

 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
  
Θέµα 13ο: Εισήγηση για εξώδικο συµβιβασµό («ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»). 

 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
 
Θέµα 14: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων Ανάθεση 
προβολής της πράξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. ∆έσµευση -Ψήφιση πίστωσης. 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
 
Θέµα 15ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων διακήρυξης για 
την ανάθεση των υπηρεσιών  διοργάνωσης διαλέξεων και ηµερίδων για τον σχεδιασµό 
και υλοποίηση παρεµβάσεων προαγωγής και αγωγής της υγείας ∆έσµευση -Ψήφιση 
πίστωσης. 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    
 
Θέµα 16ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων διακήρυξης για 
την ανάθεση των υπηρεσιών  «Υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 3 «∆ηµοσιότητα – 
∆ράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Κύκλος» 
µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).)». 
 
Εισηγητής: 
Εγκρίνεται    

Ο Πρόεδρος 
             
 

Γ. Παναγιωτίδης 


