
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13
η
  / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

     

 Σας προσκαλώ να παραστείτε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού Κομνηνών 76 

στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 και 

ώρα 11:00 πμ.,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της 

ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’). 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.863,43 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών και 

2.188,90 ευρώ για εργασίες επισκευής- συντήρησης των αυτοκινήτων του 

Δήμου σε βάρος των Κ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2013. Σχετ. Π.Α.Δ. 434/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  25- 6-2013 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 19780 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ. Γραμματείας :  231330 4051 

 

Email :   tipou@oraiokastro.gr 

 Προς: Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  

 κο ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ  

& τα τακτικά μέλη : 

κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  

κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    

κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   

κο ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  

κο  ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ   

 



 

2. α. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  ( ΧΕΠ) σε βάρος των κάτωθι ΚΑΕ 

προϋπολογισμού έτους 2013 :  

 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»   

 00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» του 

προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2013. 

β.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,67 € σε βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6492.1000  

ποσό 260,67 € και του Κ.Α.Ε: 00.6823.1000  ποσό 10,00 €  

γ. Ορισμός υπολόγου και προθεσμίας απόδοσης λογ/σμού του παραπάνω  

Χρηματικού εντάλματος . 

 

 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.752,32€ σε βάρος του ΚΑ: 30.7411.1006 με τίτλο  

«Μελέτη ανέγερσης 4
ου

 Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (αρ. μελ. 25/2012)».  

 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.752,93€ σε βάρος του ΚΑ : 30.7411.1005 με τίτλο  

«Μελέτη ανέγερσης 5
ου 

 Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου (αρ. μελ. 26/2012)» 

υπέρ των δικαιούχων. 

 

5. Μερική  ανάκληση ποσού 12.300,00 € του  ΚΑ 80.8113.1000,  που  καταχωρήθηκε 

με την με αριθμ 312/2013 πρόταση  ανάληψης δαπάνης (ΠΑΔ) και έχει  διατεθεί με 

την υπ΄αριθ 96/11.03.2013 ΑΟΕ, προκειμένου να ενισχυθεί  ο σωστός ΚΑ.Ε  .  

 

6. Έγκριση ανάθεσης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την ανανέωση 

ετήσιας συνδρομής στην τράπεζα πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» σε βάρος του ΚΑΕ 

02.00.6453.1000 προϋπολογισμού έτους 2013 .  

 

 

7. Έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής για την αποστολή κοινοποιήσεων των πράξεων 

επιβολής εισφοράς λόγω προείσπραξης του 10% σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 5494/04 

και διάθεση πίστωσης ποσού 952,20 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 00.6221.1000 του 

οικονομικού έτους 2013. 

 

 

8. Διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ για «Εργασίες συντήρησης και 

επισκευής Σχολικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου». 

 

 

9. Έγκριση του από 11- 06-2013 πρακτικού δημοπρασίας του έργου « Βελτίωση – 

Συντήρηση οδικού Δκτύου του Δ. Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης» .  

 

 



 

 

 

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για υποθέσεις 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .   

 

 

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αριθμ. 

1096/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ( υπόθεση Κουβατά ). 

.   

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                  Αντιδήμαρχος 

 

   Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  

 


