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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό αριθμός:    7/2011 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 

Αριθμός Απόφασης:     8/2011   Περίληψη 

 

Συζήτηση και αξιολόγηση πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού του γ’   

τριμήνου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2011 και σύνταξη σχετικής έκθεσης  

 

     Στο Ωραιόκαστρο  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19η του μήνα   

Δεκεμβρίου  έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  10:00΄π.μ η 

Εκτελεστική Επιτροπή  του Δήμου Ωραιοκάστρου  συνήλθε  σε συνεδρίαση, ύστερα 

από την αριθμ.  41.354/14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο  έξι  (6 ) μελών 

βρέθηκαν παρόντα  και τα έξι    (6 ) μέλη . 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Σαραμάντος Δημήτριος Δήμαρχος 

2) Λαζαρίδης Γεώργιος Αντιδ/ρχος 

3) Κέπετζη Ειρήνη Αντιδ/ρχος 

4) Ματσουκατίδης Θεόδωρος 

Αντιδ/ρχος 

5) Παρισόπουλος Γεώργιος Αντιδ/ρχος 

6) Πολυχρονίδης Αναστάσιος 

Αντιδ/ρχος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Ουδείς  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο κ.Αποστολίδη Χαράλαμπο. 

 

Εισάγεται το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή έκθεσης εσόδων και εξόδων γ΄  τριμήνου 

2011 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 του κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, η Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση του υπευθύνου των 
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οικονομικών υπηρεσιών, υποβάλλει ανά τρίμηνο στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση 

εσόδων εξόδων ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. 

Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η από 12-12-2011 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

, 

οϋπολογισμού 

του Δήμου γ΄  τριμήνου έτους 2011. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, ήτοι 

από 1/7/2011 έως 30/9/2011, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης: 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2011 

 

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρών πρακτικό και αφού αναγνώστηκε 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ 

    ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΕΠΕΤΖΗ–ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ 
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