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ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖΝ   22
η 

 ΣΑΚΣΗΚΖ   ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 Προς: 

Σον   Ανηιπρόεδρο  Ο.Δ.  

 κ. ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

& ηα μέλη 

κο  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

κο ΠΑΠΑΚΩΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

κο ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

κο ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

κο ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε Σαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα  επί ηεο νδνύ Κνκλελώλ 76 ζηελ 

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηελ Παραζκεσή, 18 Νοεμβρίοσ 2011 ,  θαη ώξα 

11:00 πμ,   γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζπλεκκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ηεύρνο  Α’) 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΖΜΔΡΖΗΑ  ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΣΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ  22/2011  ΠΡΟΚΛΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

ΘΔΜΑ 1ον Ζ.Γ. :  Απεπζείαο αλάζεζε ζηνλ Παπαδόπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Ισάλλε 

Πνιηηηθό Μεραληθό, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: αλαθαηαζθεπή απνθαηάζηαζε 

αζθαιηνηάπεηα Νενρσξνύδαο,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.213,95  € ζε βάξνο ηνπ θ.α. 

30/7333.1014. 

 

ΘΔΜΑ 2ον Ζ.Γ. :  Απεπζείαο αλάζεζε  ζηελ Παπιίδνπ Πνιπμέλε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ αλαθαηαζθεπή δεκνηηθώλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ νηθηζκνύ Πεληαιόθνπ  κεηά 

ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.213,95 €,  ζε βάξνο ηνπ θ.α. 30/7331.1007. 

 

ΘΔΜΑ 3ον Ζ.Γ. :  Απεπζείαο αλάζεζε ζηνλ Παπιίδε Δεκήηξην γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ αλαθαηαζθεπή δεκνηηθώλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ νηθηζκνύ Χξαηνθάζηξνπ, 

κεηά ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.213,95  €, ζε βάξνο ηνπ θ.α. 30/7331.1001 (Π.Δ. 171/87) . 

 

ΘΔΜΑ 4ον Ζ.Γ. :  Δηόξζσζε ηεο ππ’ αξηζ. 139/2011 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο σο πξνο Κ.Α.Ε. από ηνλ 20/6263.1000 ζην νξζό 20/6243.1000 κε 

ηίηιν «Μίζζσζε θηλεηώλ πξαγκάησλ»  θαη εηδηθόηεξα γηα ηε κίζζσζε ησλ θάησζη  Μ.Ε. θαη 

απηνθηλήησλ ηνπ Δήκνπ Χξαηνθάζηξνπ Καηαζηξνθέαο , Αξπάγε ,Φνξησηήο, Φνξηεγό . 
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ΘΔΜΑ 5ον Ζ.Γ. :  Δηόξζσζε ηεο ππ’ αξηζ. 71/2011 πξνεγνύκελεο απόθαζεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο σο πξνο Κ.Α.Ε. από ηνλ 25/7412.1000 ζην νξζό 25/7412.1001 : «γηα 

δεκηνπξγία θαθέινπ ππνβνιήο γηα ηελ πξόζθιεζε ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΕΠΠΕΡΑΑ γηα ην έξγν «θαηαζθεπή απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Πεληαιόθνπ θαη Νενρσξνύδαο 

ΔΕ Καιιηζέαο». 

 

ΘΔΜΑ 6ον Ζ.Γ. :  Παξαίηεζε ή κε ηνπ Δήκνπ Χξαηνθάζηξνπ από ηελ αζθεζείζα 

έθεζε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηεο κε αξηζ. 

7026/3.12.2010 απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο γηα ην επίδνκα ησλ 176 € 

(επξώ) κεληαίσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010 . Εηζεγείηαη ν λνκηθόο 

ζύκβνπινο ηνπ Δήκνπ.  

 

ΘΔΜΑ 7ον Ζ.Γ. :  

α. Έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 342,77 €, γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Νεαπόιεσο Ν. Θεζζαινλίθεο  από ηε 

κεηαγξαθή ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ:  

α) ππ’  αξηζ. 9264/2010  Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο  &   

β) ππ’ αξηζ. 32141/2010 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο , γηα αθίλεηα 

πνπ απνθηήζεθαλ κε ηα πξνζόληα ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο θαη ρξήδνπλ κεηαγξαθήο.  

β. Οξηζκόο ππνιόγνπ . 

γ. Φήθηζε ηζόπνζεο πίζησζεο ζε βάξνο ησλ θάησζη θ.α. ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ σο εμήο:  α) 00/6491.000 κε ηίηιν «έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δήκνπ» πνζνύ 300,00 € & β) 00/6491.8000  κε όκνην 

ηίηιν  πνζνύ 42,77 € . 

δ. Οξηζκόο πξνζεζκίαο απόδνζεο ΥΕΠ. 

 

ΘΔΜΑ 8ον Ζ.Γ. :  Αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 123/2011 απόθαζεο Ο.Ε. πεξί 

έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 12.915,00 € ζε βάξνο  ηνπ θ.α. 20/6243.1000 

κε ηίηιν «κίζζσζε θηλεηώλ πξαγκάησλ», γηα ηε  κίζζσζε δύν (2) απνξξηκκαηνθόξσλ 

νρεκάησλ γηα εξγαζίεο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ καο θαη ιήςε 

λέαο,  δηόηη εθ παξαδξνκήο δελ αλαθέξζεθε  ην νξζό πνζό. – 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 

ΠΑΡΗΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

σνημμένα :  Απνδεηθηηθό. 

Κοινοποίηζη : Δήκαξρν, Πξόεδξν Δ.. , Αληηδεκάξρνπο . 

 

Ανάρηηζη : Ιζηνζειίδα . 

Σοιτοκόλληζη : Πίλαθα ελεκέξσζεο Δήκνπ.  

ημείωζη :  Παξέρνληαη ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο επί ηνπ παξαπάλσ  ζέκαηνο  ηεο 

Η.Δ. από ηε γξακκαηεία ηεο Ο.Ε. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 


