
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 35η  / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

         
 Σας προσκαλώ να παραστείτε σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρου 75  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
τεύχος  Α’) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού Κομνηνών 76 στην 
ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 ,  και ώρα 09:00 
πμ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας 
διάταξης : 
 
 
Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται προκειμένου , με το κλείσιμο του τρέχοντος έτους και εντός 
χρονικής προθεσμίας, να διεκπεραιωθούν θέματα του δήμου.   
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 195.001,79€ σε βάρος του   ΚΑ  30.7321.9027 με τίτλο με 
τίτλο «Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου 
αριθ.μελ.16/2009 .  

2) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 783.403,81€ σε βάρος του   ΚΑ  80.8317.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε – Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων» 

3) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 14.803,46€ σε βάρος του   ΚΑ  70.7412.9002 με τίτλο 
«Κτηματογράφησης - πολεοδόμησης -πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης 
Ωραιοκάστρου"/ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ» . 

4) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑ  30.6142.1012 με τίτλο 
«Τεχνική βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου» .  

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.185,65 € για αποκατάσταση μέρους της Παγίας 
προκαταβολής , σύμφωνα με επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση τιμολογίων . 

6) Ψήφιση πίστωσης στους ακόλουθους ΚΑΕ του πρ/σμού οικ. έτους 2013 ως εξής:   
α) ποσού  1.200,00 € σε βάρος του  00/6726.1000 με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές 
εισφορές». 
β) ποσού  138.000,00 € σε βάρος του ΚΑ: 20/6211.1000 με τίτλο «Κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος». 
γ) ποσού  2.857,10 € σε βάρος του ΚΑ: 20/6056.1000 με τίτλο «Ετήσια εισφορά 
ΤΕΑΔΥ». 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  30 – 12 -2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 41643 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας :  231330 4051 

 

Email :   tipou@oraiokastro.gr 

 Προς: Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  
 κο ΚΑΡΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
& τα τακτικά μέλη : 
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο  ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ   
 



δ) ποσού  952,37 € σε βάρος του   ΚΑ: 20/6056.1001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά 
ΤΠΔΥ». 
ε)ποσού 2.792,90 € σε βάρος του ΚΑ: 00/6526.9003 με τίτλο «Χρεολύσια δανείου 
Πειραιώς 3063». 
στ) ποσού 2.890,74 € σε βάρος του  ΚΑ: 00/6526.9004 με τίτλο «Χρεολύσια δανείου 
Πειραιώς 3067». 
ζ) ποσού 2.851,50 € σε βάρος του  ΚΑ: 00/6526.9005 με τίτλο «Χρεολύσια δανείου 
Πειραιώς 3068». 
η) ποσού 2.711,14€ σε βάρος του ΚΑ: 00/6526.9006 με τίτλο «Χρεολύσια δανείου 
Πειραιώς 3081». 

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.119,28 για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
επισκευής – συντήρησης οχημάτων του Δήμου. 

8)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.983,13 σε βάρος του ΚΑ : 20.6641.1005 του πρ/σμού οικ. 
έτους 2013 για προμήθεια ελαιολιπαντικών για την συντήρηση και καλή λειτουργία 
των οχημάτων του Δήμου .  

9) Ψήφιση πίστωσης  ποσού 9.531,50€ σε βάρος του   ΚΑ  80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)». 

10) Εξέταση της αριθμ. 4084 /16-12-2013 αίτησης του Μπαρπαλιού Δημήτριου για αύξηση 
του αριθμού δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον δήμο.    

11) Απαλλαγή υπολόγου από  το αριθμ. 1213-1216 /2013 Β ΧΕΠ συνολικής αξίας 
1.162,84 € .  

12) Επιστροφή  Παγίας Προκαταβολής αξίας 4.000,00€ και απαλλαγή υπολόγου.   
13) Ανάκληση της με αριθμ. 278/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 

επανακαθορισμός των όρων του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Conservation and 
quality assurance of municipal water in the crossborder area” με το ακρωνύμιο 
CIVILWATER . 

14) Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: « Ανάπλαση οδού από το 
Δημαρχείο έως το Γήπεδο Πενταλόφου» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 .   

15) Έγκριση του από 30/12/2013 πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τον διαγωνισμό 
της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών 
προσώπων του» και κατακύρωση του αποτελέσματος .   

 
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                               ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                  Αντιδήμαρχος 

 
Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  

 
 


