
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 
 

                                                                                            Αµπελόκηποι 26 – 4 - 2013
       

                                                                                          Αριθ.  Πρωτ:  6770 
                                                                                 

                                                                                    
Προς: Τα µέλη της Ο.Ε. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  
Τακτικής  Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
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 30ην του µήνα Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της 
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30ην µ.µ. για να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω 
θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα 1ο:  
------------  
Εγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 16.04.2013 για το 
έργο: «∆ιαµόρφωση ανώγειου χώρου ∆ηµοτικού κτιρίου στην οδό Βύρωνος για τις 
ανάγκες της ∆.Κ. Αµπελοκήπων» µε αρ.µελ.23/2013 και Κ.Α.Ε. «Ε-0253-13», 
προϋπολογισµού 110.700,00€. 
 

Θέµα 2ο:  
------------  
Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.22 του 
προϋπολογισµού του έτους 2013. Εγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για 
το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο 
κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθµού οδού Καζαντζάκη» (αριθ. µελ.: 41/13 - AAE Ε-
0271-13), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων 
Έργων).  
 
Θέµα 3ο:  
------------  
Ψηφίσεις πιστώσεων της υπηρεσίας. 
 

Θέµα 4ο:  
------------  
Εξέταση ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «Cal Τεχνική ΑΒΕ» κατά του από 15-
4-2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού στα πλαίσια του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των σχολικών 
τµηµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µετά την 1η κατακύρωση.  
 
 



Θέµα 4ο 
------------  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 
(µεταλλικών κυλιόµενων 1300l-πλαστικών 240l & 360l)». Κατακύρωση 
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.  
 
Θέµα 5ο:  
------------  
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας για τον ανοικτό διαγωνισµό ανάθεσης της «Φιλοξενίας 
παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή 
περίοδο έτους 2013». Ψήφιση πίστωσης.  
 
Θέµα 6ο:  
------------  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών 
µηχανοργάνωσης». Κατακύρωση αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.  
 
Θέµα 7ο:  
------------  
Σύσταση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ.  
 
Θέµα 8ο:  
------------  
Απόδοση λογαριασµού από τον υπόλογο του υπ’ αριθ. 47/2013 ΧΕΠ  
 

                                                                                               
                                                                                          Η πρόεδρος 

 
 
     

Μαρία Αποστολίδου 


