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Προς:
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (12/2017)
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός)
την 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00
μεσημβρινή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ην

Θέμα 1Ο:

Τροποποίηση
του
προϋπολογισμού,
τεχνικού
επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

Θέμα 2 Ο:

Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«Εργασίες κλαδέματος και συντήρησης σε συγκεκριμένους χώρους πρασίνου
του Δήμου Ορχομενού»

Θέμα 3 Ο:

Απόδοση λογαριασμού ποσού 453,90€ στο όνομα του υπολόγου κ Στάμου Γεώργιου

προγράμματος

και

που αφορά Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για παραλλαγή ΧΤ λόγω διαπλάτυνσης
οδού στην Τ.Κ. Πύργου.

Θέμα 4 Ο:

Απόδοση λογαριασμού ποσού 293,21€ στο όνομα του υπολόγου κ Στάμου Γεώργιου
που αφορά Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης
στο Ακραίφνιο

Θέμα 5 Ο:

Απόδοση λογαριασμού ποσού 5.000,00€ στο όνομα του υπολόγου κ Κουμπούρα
Παναγιώτη που αφορά Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Θέμα 6 Ο:

Απόδοση λογαριασμού ποσού 1.109,06€ στο όνομα του υπολόγου κ Στάμου Γεώργιου
που αφορά Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στην Τ.Κ Διονύσου.

Θέμα 7 Ο:

Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00€
για αποστολή
ειδοποιήσεων ανταποδοτικών τελών (Τέλη υπέρ έργων άρδευσης) και ορισμός
υπολόγου.

Θέμα 8 Ο:

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 812,50€
ειδοποιήσεων ανταποδοτικών τελών και ορισμός υπολόγου.

Θέμα 9Ο:

Διάθεση πίστωσης ποσού 800,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Βλάχου
Χαράλαμπου για την υπόθεση της υπ΄αριθμ.1/2014 πράξης αναλογισμού .

Θέμα 10Ο:

Διάθεση πίστωσης ποσού 317,44€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ.

για αποστολή

Επαμεινώνδα Κοτσικώνα για την υπόθεση του Οδυσσέα Ανδρίτσου.
Θέμα 11Ο:

Διάθεση πίστωσης ποσού 358,36€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ.
Επαμεινώνδα Κοτσικώνα για την υπόθεση του Πανταζάκου Λουκά.

Θέμα 12Ο:

Έγκριση αμοιβής και διάθεση πίστωσης ποσού 161,20 στον δικηγόρο
Επαμεινώνδα Κοτσικώνα για άσκηση έφεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς (για την υπόθεση του Ιωάννη Κιαλλιού).

Θέμα 13Ο:

Έγκριση αμοιβής και διάθεση πίστωσης ποσού 172,36 στον δικηγόρο
Επαμεινώνδα Κοτσικώνα για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο Εφετείο
Χαλκίδας (για την υπόθεση του Δημητρίου Παγώνα).

Θέμα 14Ο:

Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης ποσού 83.308,37€ για την καταβολή
φόρων στα πλαίσια της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Δήμου Ορχομενού
για το έτος 2016 καθώς επίσης και του φόρου ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Θέμα 15Ο:

Ανάκληση της υπ΄αριθμ.129/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση δαπάνης ποσού 19.995,00€, διάθεση πίστωσης ποσού 16.127,48€ για
το έτος 2017 και τρόπος εκτέλεσης.

Θέμα 16Ο:

Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή
αγωγών όμβριων υδάτων σε ΔΕ Ορχομενού για επιλογή προσωρινού
αναδόχου.

Θέμα 17Ο:

Έγκριση αμοιβής και διάθεση πίστωσης ποσού 119.661,20€ για απόδοση
χρηματοδοτούμενου από ΔΠΕ ΦΠΑ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ» ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ
ΠΡΩΤ:442/2017

Θέμα 18Ο:

Έγκριση αμοιβής και διάθεση πίστωσης ποσού 2.341,44€ για απόδοση
χρηματοδοτούμενου από ΠΔΕ ΦΠΑ για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΣΙΟΥ» σύμφωνα με την πράξη
ολοκλήρωσης πρωτ:615/31-1-17

Θέμα 19Ο:

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για την προμήθεια
Μηχανημάτων και πάγιου εξοπλισμού και αναλώσιμων πυροπροστασίας και
τρόπος εκτέλεσης.

Θέμα 20Ο:

Ανάκληση της υπ΄αριθμ.106/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων λόγω μείωσης του ποσού στον
προϋπολογισμό του 2017.

Θέμα 21ο:

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 6.448,00€ για συντήρηση και
επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων υπηρεσίας ύδρευσης στη θέση Διπότης ΤΚ
Παύλου.

Θέμα 22ο:

Έγκριση του 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» για επιλογή
προσωρινού αναδόχου.

Θέμα 23ο:

Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης ποσού 677,04€ για έξοδα δημοσίευσης
ισολογισμού του Δήμου έτους 2012.

Θέμα 24ο:

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ για προμήθεια
εξοπλισμού μηχανογράφησης και τρόπος εκτέλεσης

Θέμα 25ο:

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια/υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου» για επιλογή οριστικού
αναδόχου.

Θέμα 26ο:

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ- ΚΑΡΥΑΣ» για επιλογή οριστικού αναδόχου.

Θέμα 27ο:

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλογή οριστικού
αναδόχου. για την Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων
άρδευσης-συντήρηση δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ Διονύσου-Δ.Κ.
Ορχομενού .

Θέμα 28ο:

Έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας
των εργασιών του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΤΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΔΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» για επιλογή προσωρινού
αναδόχου.

Θέμα 29ο:

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλογή οριστικού
αναδόχου της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών
παντοπωλείου παιδικού σταθμού, ειδών καθαριότητας, γάλακτος εργαζομένων
και ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.

Θέμα 30ο:

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.850,16€ για αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ λόγω
συνταξιοδότησης.

Θέμα 31ο:

Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης ποσού 3.550,74€ για κατασκευή
ηλεκτρικής εγκατάστασης σε αντλιοστάσιο άρδευσης στη θέση Αραποχώρι της
Τ.Κ Αγίου Σπυρίδωνα

Θέμα 32ο:

Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για σύνταξη συμβολαίων αγοράς ακινήτων
σε Τ.Κ Παύλου από την συμβολαιογράφο κ. Αικατερίνη Γεωργοπούλου.

Θέμα 33ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό για την υπόθεση
του Κωνσταντίνου Δήμου.

Θέμα 34ο:

Έγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της
υπηρεσίας αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου
Ορχομενού διάρκειας 24 μηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

