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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
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Κουφάλια,26-10-2017
Αριθμ. Πρωτ οικ: 17377

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 4 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017 Ο.Ε.
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε TAKTIKH συνεδρίαση στις 30-10-2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.

Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος ΟΕ 2018 και υποβολή προς ψήφισή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.ΤΑ

2.

Eισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017

3.

Aνάκληση της υπ αρ ΑΟΕ 321/2017 ΑΟΕ και ανάκληση της ψηφισθείσας πίστωσης ποσού 19.238,97 ευρώ.

4.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης της σχετικής πίστωσης έτους 2017 ποσού 24.800 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την υπηρεσία “ Εργασίες εκτροπής των πλημμυρικών νερών στις
οδούς Κ.Καραμανλή και Αγίας Λαύρας του συνοικισμού Κουφαλίων.

5.

Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 6.175,20 €
για την προμήθεια
εξειδικευμένου ολοκληρωμένου συστήματος βίντεο καταγραφής - streaming για την αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου

6.

Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 1.477,68 € για την προμήθεια
βιντεοπροβολέα (projector) ,υλικών ήχου και ειδικών θεατρικών λαμπτήρων για τις ανάγκες του Δήμου
Χαλκηδόνος για το Πνευματικό κέντρο και την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

7.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης έτους 2017 ποσού 18.842,42
ευρώ( συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την υπηρεσία με τίτλο Εργασίες Συντήρησης Παιδικών
Χαρών έτους 2017.

8.

Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης για τις αυξημένες ανάγκες εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών για τα
οχήματα του Δήμου

9.

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 8.998,74 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών των χορτοκοπτικών
μηχανημάτων και γεωργικού ελκυστήρα και την συντήρηση και επισκευή αυτών

10. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του γεωργικού σχολικού κλήρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων,
συνολικής έκτασης 33.336 τ.μ ή 33,336 στρ.
11. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Ακροποτάμου»
12. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης των γεωργικών σχολικών κλήρων των Δημοτικών Σχολείων
Μοναστηρίου»

της Δ.Κ. Μ.

13. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
της Τ.Κ. Παρθενίου»
14. Aποδοχή δωρεάς ενός οχήματος UNIMOG 405/12 μετά από την συνδρομή της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης για τις ανάγκες του Δήμου μας)
15. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου του ανοικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Χαλκηδόνος και του Νομικού του Προσώπου» συστημικός αριθμός 44248
16. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωση (κατάθεση Έφεσης σε απόφαση υπέρ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε )
17. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγότου και ψήφιση σχετικής πίστωσης
(παράσταση σε ενδοδικαστική
συμβιβαστική επίλυση στο συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σε διαφορά με ΣΑΚΚΟ
ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΕΕ

18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρουκαι ψηφιση σχετικής πίστωσης( για κατάθεση αίτησης αναστολής
και παράστασης με κατάθεση σημειώματος στην εκδίκαση της αίτησης αναστολής κατα του πρώτου
εκτελεστού απογράφου της ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ κατά του Δήμου »
19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρουκαι ψηφιση σχετικής πίστωσης( για ανακοπη κατα πρώτου
εκτελεστού απογράφου της ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ κατά του Δήμου »
20. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης (κατάθεση Έφεσης σε απόφαση
υπέρ IKA - ETAM και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.).

21. Ψήφιση δαπάνης ποσού ύψους 20.000,00€ για την προμήθεια Ατομικού εξοπλισμού πυρόσβεσης για τις
ανάγκες του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης του Δήμου Χαλκηδόνος.
22. Ανάκληση της υπ αρ ΑΟΕ 249/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

