
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15
η
  / 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

τεύχος Α’) να παραστείτε σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α/07.06.2010) , που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 

76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την 27
η  

Αυγούστου 2014 ημέρα 

Tετάρτη και ώρα 11:00 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα 

της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υπαγωγή αιτήσεων πολιτών στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  οφειλών σύμφωνα 

με το νόμο Ν.4257/2014 (ΦΕΚ.93 Α΄ 10-04-2014)». 

2. Λήψη απόφασης για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων 

οφειλών υπόχρεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2648/1998 και αρθρ. 65 

του Ν3842/2010 .  

3. Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ( ΧΕΠ 476Β 

/2014  ) για εργασίες ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ . 

4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ( ΧΕΠ) για Τεχνικό 

Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) ποσού 530,00 € και ορισμός υπολόγου . 

5. Έγκριση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 

του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου . 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   27 – 8 -2014 

           Αρ. Πρωτοκόλλου : 25187 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 

 

Email:  tipou@oraiokastro.gr 

 Προς: Τον Αντιπρόεδρο Ο.Ε. 

κο Καρύδη Αθανάσιο 

& τα τακτικά μέλη: 

κο Παπακώστα Χαράλαμπο 

κο Τερζη Χρήστο 

κο Παπαχρήστο Νικόλαο 

κο Μαρμαρίδη Σταύρο 

κο  Καραστερίου Ευάγγελο   

 



6. Ψήφιση πίστωσης 1.968,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 10.7133.1006 του πρ/σμού 

οικ. έτους 2014 για την προμήθεια δύο πορτών ασφαλείας .  

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης μέτρων 

πυροπροστασίας θερινής περιόδου στην ΔΕ Ωραιοκάστρου του Δ. 

Ωραιοκάστρου .  

8.   Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης μέτρων 

πυροπροστασίας θερινής περιόδου στην ΔΕ Καλλιθέας του Δ. Ωραιοκάστρου . 

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης μέτρων 

πυροπροστασίας θερινής περιόδου στην ΔΕ Μυγδονίας του Δ. Ωραιοκάστρου. 

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.000,00 σε βάρος του ΚΑΕ ω30.7323.8006 του 

πρ/σμού οικ. έτους 2014 με τίτλο « Κατασκευή γέφυρας Γαλλικού ποταμού 

ΔΔ Ν. Φιλαδέλφειας Αρ. Μελ. 67/2010» .  

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.327,45 € για την προμήθεια « Προμήθεια 

υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δ. Ωραιοκάστρου μετά 

την 1
η
 κατακύρωση» . (Συγχρηματοδοτούμενο έργο του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 -2013» .   

12. Τροποποίηση της αριθμ. 310/2014 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής και έγκριση του από 24/06/2014 πρακτικού της αρμόδιας 

επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 

εκτυπωτικών – μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης» 

το οποίο από παραδρομή δεν εξετάστηκε .  

    

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με  

χρονικούς περιορισμούς ( δαπάνες πυροπροστασίας , Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων – 

ΚΤΕΟ, χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, προμήθεια αναλωσίμων,  

ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς το Δήμο, μίσθωσης ακινήτου για 

λειτουργία σχολικής μονάδας  )  .  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

 

 Κοινοποίηση: κον Δήμαρχο  

 

 


