
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

3Η /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 Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 ,  και ώρα 11:00 

πμ.,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Λήψη απόφασης για  ανατροπή και ανάκληση ΑΑΥ ( Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης ) και ΠΑΔ ( Προτάσεις Ανάληψης Δαπάνης ) . 

2) Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.050,11€   σε βάρος του  Κ.Α 30.7333.8020 με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ.» (ROADS-INTERREG). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 15 -2 -2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 4424 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ. Γραμματείας :  231330 4051 

 

Email :  sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.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  

  



3) Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.775 € σε βάρος του  Κ.Α 30.6142.1002 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1.2 & 1.3) (ROADS-INTERREG)»  

4) Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.999 €  σε βάρος του  Κ.Α 30.6142.1003 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (Δράσεις 2.1,2.2 & 2.3) (ROADS-INTERREG» . 

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 31.000,00 σε βάρος του ΚΑ : 02.00.6121.1003 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο «Έξοδα κίνησης Προέδρων 

Τοπικών Συμβουλίων έτους 2013» .   

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.409,81 για την καταβολή της 1ης και 2ης  Εκλογικής  

αποζημίωσης . 

7) Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ  για Δημοσίευση 

προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών -έργων σε βάρος του  Κ.Α, 02.00.6462.1000 

οικονομικού έτους 2013 . 

8) Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε. ) 

συνολικού ποσού 5.404.208,03 € σε διάφορους κωδικούς του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 .    

9) Διάθεση πίστωσης ποσών για συνεχιζόμενες προμήθειες και υπηρεσίες  από το 

2012 σε βάρος των  Κ.Α.   οικονομικού έτους 2013  (έπιπλα γραφείου ποσού 

5.473,50 ευρώ, αλάτι αποχιονισμού ποσού 10.397,38 ευρώ και εργασίες 

αποχιονισμού 45.000,00 ευρώ) 

10) Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για τα έτη 2013 και 

2014 για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και  διάθεση πίστωσης ποσού 

21.614,64 ευρώ για προμήθεια φρέσκου γάλακτος.  

11) Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για Τεχνικό Έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ)  και 

διάθεση πίστωσης ποσού 1.710,00 ευρώ   . 

 

 

 

 

 

 

 



12) Ορισμός πληρεξουσίου κ. Ευσταθίου Παπασωτηρίου, δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω , 

προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση και προς υποστήριξη της υπ΄ αριθμ. κατ. 

1654/2004 Προσφυγής - Αιτήσεως Ακυρώσεως του πρώην Δήμου Καλλιθέας και έγκριση 

άσκησης αυτής. 

 

13) Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης της αριθμ. 2238/2010 εφέσεως κατά της 

αριθμ.15958 /2008 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  

 

               

 


