
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

4
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 11 Μαρτίου 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. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για το έτος 2013 , από 1-3-2013 μέχρι την 30-4-

2013 προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιων δικαστηρίων 

Θεσσαλονίκης  ως εκπρόσωπος του Δήμου  Ωραιοκάστρου ( επισυνάπτεται κατάσταση 

υποθέσεων ) .  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  7 – 3 -2013 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 6472 

 

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. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.066,25 για συνεχιζόμενη   υπηρεσία  από το 2012 σε βάρος 

του  Κ.Α.  02.30.6142.1001 οικονομικού έτους 2013  με τίτλο «Εκτίμηση ενεργειακής 

απόδοσης Δημ. Κτιρίων & προτάσεις αναβάθμισης & κοστολόγησής τους».  

3.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια γάλατος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου ετών 2013 και 2014 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

1 του Ν. 3852/2010 .   

4. Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος ΚΑΕ προϋπολογισμού 2013 με αντίστοιχα ποσά για 

πληρωμές μέσω παγίας προκαταβολής . 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 182.661,58 € σε βάρος του Κ.Α 02.30.7321.1004 υπέρ  Κ/Ξ 

Ζωίδης Δημ.-Κωνσταντίνου Θεόδωρος και Μιχαήλ  για την εξόφληση του 2
ο
,3

ο
και 4

ο
 

λογαριασμού του συνεχιζόμενου έργου «Προσθήκη αιθουσών στο 2
ο
 λύκειο 

Ωραιοκάστρου Σχετ. ΠΑΔ : 189 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.15.7332.8000 υπέρ της 

Χατζησάββα  Κυριακή  για έναντι του 2
ο
 λογαριασμού του συνεχιζόμενου έργου 

«Ανάπλαση αύλειου χώρου κλειστού γυμναστηρίου Νεοχωρούδας» Σχετ.  ΠΑΔ : 188 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.30.7412.8000 υπέρ του 

Μαλιώκα Βασίλειο & ΣΥΝ.ΕΠΕ  για έναντι του 5
ο
 λογαριασμού του συνεχιζόμενου 

έργου «Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Δήμου Καλλιθέας»  Σχετ.  

ΠΑΔ : 190 . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  

 

               

 


