
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12
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 9
η  

Ιουλίου 2014 ημέρα 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € σε βάρος του ΚΑ:   15.7326.1313 με 

τίτλο «Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων 

πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68,Γ134, Γ 

119,22,97,100,109 καθώς  στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ 

Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» ΠΑΔ / 616 / 07.07.2014 .  

 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ : 00.6462.1001 με 

τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού.» ΠΑΔ /  619   / 

07.07.2014.  

 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 63.600,00 € σε βάρος του ΚΑ : 25.7135.1001 με 

τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

"Conservation and quality assurance of municipal water in the cross border 
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Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 
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 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   

 



area" με το ακρωνύμιο "CIVILWATER" στο πλαίσιο του Προγρ/τος 

"Ελλάδα-Βουλγαρία"»  ΠΑΔ / 618  / 07.07.2014 . 

 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.250,00 € σε βάρος του ΚΑ  : 30.6142.1012 με 

τίτλο «Τεχνική βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου» ΠΑΔ /617 / 07.07.2014       

 

5. Υπαγωγή αιτήσεων πολιτών στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα 

με τον Ν. 4257/2014  ( ΦΕΚ 93 Α΄10 -04 -2014 ) .  

  

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη εφέσεως κατά της αριθμ. 7708/2014 

απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2014 ( υπόθεση Νικολάου και Ιωάννη 

Σωσίδη ) .  

 

7. Ορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαζίδη Δημήτριου για άσκησης 

προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 43570/10.6.2014 απόφασης του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον της επιτροπής 

του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. 

    

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης θεμάτων με  χρονικούς 

περιορισμούς ( Ψηφίσεις πιστώσεων για δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργία 

της υπηρεσίας καθαριότητας και την χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων,  ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς το Δήμο σύμφωνα με τον 

Ν. 4257/2014   και ορισμός νομικού συμβούλου για ενέργειες του Δήμου εντός 

προθεσμιών )  .  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

 

 Κοινοποίηση: κον Δήμαρχο  

 

 


