ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :

Ηρώων 2- Νιγρίτα
62200
Μποστάνης Θωμάς
23220 20326 ,
23220 20340

Νιγρίτα 30.10.2014
Αριθ. Πρωτοκόλλου :21.260
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε. :
1. ΨΑΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ
3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ
5. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
6. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, του Ν.3852/10) προς τα μέλη της
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 05η μηνός Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα
Τετάρτη & ώρα 13.45 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης σχολικών αγροτεμαχίων ΤΚ
Αχινού

2.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου ΤΚ Νιγρίτας στη
θέση ΤΣΙΠΡΟΣ

3.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη διαμόρφωση παραχωρημένου χώρου
ΣΕΡΚΟ» ποσού 4.674,00€

4.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου Τριανταφυλλιάς» ποσού
6.450,37€

5.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου στη Δάφνης» ποσού
7.213,09€

6.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου στα Ίβηρα» ποσού 7.021,06€

7.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ.689 οικοπέδου στην ΤΚ
Λυγαριάς

8.

Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της Σιούλα Θεοφανής.

9.

Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της «Κ/Ξ Αθανασιάδης Νικόλαος –
Ιλτσος Μιχαήλ»

10.

Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της Τσιανακά Ελευθερίας.

11.

Διάθεση πιστώσεων

12.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου ΔΕ Τραγίλου» ποσού
2.321,61€
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ
1

Αριθμός Απόφασης 99/2014
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης σχολικών αγροτεμαχίων ΤΚ Αχινού
Με την αριθμ.225/2014 ΑΔΣ και την αριθμ.90/2014 ΑΟΕ αποφασίστηκε η εκμίσθωση των
σχολικών αγρών στην ΤΚ Αχινού και στον Οικισμό Ορέσκειας πρώην Δήμου Αχινού
Η φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία έγινε την Τρίτη 4-Νοεμβρίου-2014 ώρα 13.00
έως 14.00 ώρα λήξης προσφορών στο Δημοτικό κατάστημα Σιτοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής όπου τελευταίοι πλειοδότες αναδείχθηκαν
ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΧΙΝΟΥ
1. Αριθμ.249 αγρού έκτασης 37.857 τ.μ. (Αναδασμός 1975

…. ..€)

2. Αριθμ.34

αγρού έκτασης 8.260 τ.μ. (Αναδασμός 1978 …. ..€)

3. Αριθμ.35

αγρού έκτασης 27.662 τ.μ. (Αναδασμός 1978 …. ..€)

4. Αριθμ.532 αγρού έκτασης 25.982 τ.μ. (Αναδασμός 1978

…. ..€)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ
1. Αριθμ.1224 αγρού έκτασης 2.465 τ.μ. (Θέση ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ….

..€)

2. Αριθμ.2654 αγρού έκτασης 4.342 τ.μ. (Θέση ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ….

..€)

3. Αριθμ.1890 αγρού έκτασης 2.000 τ.μ. (Θέση ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ

…. ..€)

4. Αριθμ.1906 αγρού έκτασης 1.855 τ.μ. (Θέση ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ

…. ..€)

5. Αριθμ.2733 αγρού έκτασης 4.500 τ.μ. (Θέση ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ ….

..€)

Με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της παραπάνω δημοπρασίας
Αριθμός Απόφασης 100/2014
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου ΤΚ Νιγρίτας στη θέση ΤΣΙΠΡΟΣ
Με την αριθμ.395/2013 ΑΔΣ και την αριθμ.60/2014 ΑΟΕ αποφασίστηκε η εκμίσθωση των
αγροτεμαχίων στην ΤΚ Νιγρίτας αριθ.τεμαχίου 1106α έκτασης 10.000 τ.μ. στη τοποθεσία «Τσίπρος»
και αριθ.τεμαχίου 1106β έκτασης 10.000 τ.μ. στη τοποθεσία «Τσίπρος»
Η φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία έγινε την Τρίτη 4-Νοεμβρίου-2014 ώρα 11.00
έως 12.00 ώρα λήξης προσφορών στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
όπου τελευταίοι πλειοδότες αναδείχθηκαν
αριθ.τεμαχίου 1106α έκτασης 10.000 τ.μ. στη τοποθεσία «Τσίπρος»
αριθ.τεμαχίου 1106β έκτασης 10.000 τ.μ. στη τοποθεσία «Τσίπρος»
Με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της παραπάνω δημοπρασίας
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Αριθμός Απόφασης 101/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη διαμόρφωση παραχωρημένου χώρου ΣΕΡΚΟ» ποσού
4.674,00€
Το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.264/2014 απόφαση του ενέκρινε την εκτέλεση του έργου
«Περίφραξη διαμόρφωση παραχωρημένου χώρου ΣΕΡΚΟ» ποσού 4.674,00€, ενέκρινε τον
σχετικό προϋπολογιστικό πίνακα εργασιών που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου,
τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου εγγράφοντας το έργο «Περίφραξη διαμόρφωση
παραχωρημένου χώρου ΣΕΡΚΟ» με αριθμό 97, αναμόρφωσε το προϋπολογισμό του Δήμου του
έτους 2014 εγγράφοντας το παραπάνω έργο στον ΚΑ 30.7336.10 του σκέλους των εξόδων, ψήφισε την
σχετική πίστωση και ανάθεσε στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Προτείνω να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον …………………….

Αριθμός Απόφασης 102/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου Τριανταφυλλιάς» ποσού 6.450,37€
Το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.264/2014 απόφαση του ενέκρινε την εκτέλεση του έργου
«Επισκευή δρόμου Τριανταφυλλιάς» ποσού 6.450,37€, ενέκρινε τον σχετικό προϋπολογιστικό
πίνακα εργασιών που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου εγγράφοντας το έργο «Επισκευή δρόμου Τριανταφυλλιάς» με αριθμό 98, αναμόρφωσε
το προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 εγγράφοντας το παραπάνω έργο στον ΚΑ 30.7336.46
του σκέλους των εξόδων, ψήφισε την σχετική πίστωση και ανάθεσε στην οικονομική επιτροπή να
αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Προτείνω να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον …………………….

Αριθμός Απόφασης 103/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου στη Δάφνης» ποσού 7.213,09€
Το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.264/2014 απόφαση του ενέκρινε την εκτέλεση του έργου
«Επισκευή δρόμου στη Δάφνης» ποσού 7.213,09€, ενέκρινε τον σχετικό προϋπολογιστικό πίνακα
εργασιών που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου εγγράφοντας το έργο «Επισκευή δρόμου στη Δάφνης» με αριθμό 99, αναμόρφωσε το
προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 εγγράφοντας το παραπάνω έργο στον ΚΑ 30.7336.45 του
σκέλους των εξόδων, ψήφισε την σχετική πίστωση και ανάθεσε στην οικονομική επιτροπή να
αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Προτείνω να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον Δερμετζή Κωνσταντίνο Ε.Δ.Ε.
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Αριθμός Απόφασης 104/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δρόμου στα Ίβηρα» ποσού 7.021,06€
Το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.264/2014 απόφαση του ενέκρινε την εκτέλεση του έργου
«Επισκευή δρόμου στα Ίβηρα» ποσού 7.021,06€, ενέκρινε τον σχετικό προϋπολογιστικό πίνακα
εργασιών που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου εγγράφοντας το έργο «Επισκευή δρόμου στα Ίβηρα» με αριθμό 100, αναμόρφωσε το
προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 εγγράφοντας το παραπάνω έργο στον ΚΑ 30.7336.44 του
σκέλους των εξόδων, ψήφισε την σχετική πίστωση και ανάθεσε στην οικονομική επιτροπή να
αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Προτείνω να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον Δερμετζή Κωνσταντίνο Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης 105/2014
Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ.689 οικοπέδου στην ΤΚ Λυγαριάς
Με την αριθμ.7/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς και την αριθμ.251/2014 ΑΔΣ
αποφασίστηκε η εκμίσθωση με διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τμήματος 1.000 τ.μ.
επί συνόλου 3.000 τ.μ. του αριθμ.689 οικοπέδου στην ΤΚ Λυγαριάς και διάρκεια μίσθωσης πέντε
(5) έτη κατόπιν αίτησης του Αγγελίδη Ανδρέα εμπόρου αραβοσίτου που θέλει να το χρησιμοποιήσει
σαν χώρο εναπόθεσης αραβοσίτου και ανατέθηκε στην οικονομική επιτροπή ο καθορισμός των όρων
της πρόχειρης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου & ύστερα από διαλογική συζήτηση ορίζει τους όρους της δημοπρασίας όπως παρακάτω:
Όροι δημοπρασίας:
1.

Η φανερή πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με
την διακήρυξη της Δημάρχου στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες ίδια ημέρα,
ώρα και τόπο. Για την πιθανή επαναληπτική δημοπρασία δεν θα υπάρξει περαιτέρω
δημοσίευση σε εφημερίδα.

2.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) καλλιεργητικά έτη δηλαδή 31-10-2019.

3.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των 500€ ετησίως.

4.

Για να λάβει μέρος κάποιος στη δημοπρασία απαιτούνται:
•

Υπεύθυνη δήλωση ότι λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας

•

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 5% επί της τομής προσφοράς
ανά στρέμμα, και αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου
με το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Οι εγγυητικές συμμετοχής θα κατατίθενται
από τον ενδιαφερόμενο χωριστά για κάθε αγροτεμάχιο.

•

Βεβαίωση ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας ότι δεν είναι οφειλέτης
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•
5.

6.

Βεβαίωση ΤΟΕΒ Νιγρίτας η ΤΟΕΒ Δημητριτσίου η του ΓΟΕΒ ότι δεν είναι οφειλέτης
όταν το μίσθιο είναι αγροτεμάχιο.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφ’ άπαξ, για το πρώτο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού
και για τα επόμενα τέσσερα έτη εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους στην Ταμειακή Υπηρεσία
του δήμου οίκοθεν ή με βεβαιωτικό κατάλογο. Σε περίπτωση καθυστέρησης της δόσης και μέσα
σε 30 μέρες από την λήξη της προθεσμίας, μπορεί ο δήμος να κηρύξει έκπτωτο τον ενοικιαστή
Κανένας οφειλέτης του Δήμου Βισαλτίας δεν μπορεί να πάρει μέρος στην δημοπρασία.

7.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή
δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας για τον σκοπό αυτό νόμιμο
πληρεξούσιο.

8.

Κάθε προσφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ευρώ από την προηγούμενη είναι
δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο
στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

9.

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση που θα τον καθιστά υπεύθυνο για
την εκπλήρωση των όρων αυτής.

10.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης, χωρίς να αποκτά ο ενοικιαστής αξιώσεις από ενδεχόμενη
καθυστέρηση η μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα.

11.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της διοικούσας
αρχής περί κατά κυρώσεως του αποτελέσματος δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει
υπέρ του δήμου και ενεργείται αναπλειστηριασμός

12.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το
μίσθιο, ούτε για οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του κτήματος

13.

Εάν εκτάκτως ο δήμος χρειαστεί το παραπάνω μίσθιο προς δική του χρήση, έχει δικαίωμα ο
δήμος να ακυρώσει το συμφωνητικό χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το
δήμο, λόγω διακοπής του συμβολαίου πριν την λήξη.

14.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα όρια του μισθίου σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση και υποχρεούται άμα την λήξη της μισθώσεως να το
παραδώσει στην κατάσταση που τα παρέλαβε.

15.
16.

Απαγορεύεται απολύτως από τον μισθωτή ή εκμίσθωση σε τρίτους.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου στα
καταστήματα των δημοτικών Ενοτήτων του δήμου στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας και σε
μία Τοπική εφημερίδα.
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Αριθμός Απόφασης 106/2014
Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της Σιούλα Θεοφανής
Την 11/12/2014 ημέρα Πέμπτη συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σερρών η αγωγή της Σιούλα Θεοφανή με την οποία ζητάει ποσό 6.680€ λόγω
περιουσιακής βλάβης που υπέστη από την μείωση της αγοραίας αξίας του ακινήτου της και 50.000€
χρηματική αποζημίωση ηθικής βλάβης
Προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε την Παπαναστασίου Στέλλα Δικηγόρο Σερρών, όπως
παρασταθεί στην συζήτηση της παραπάνω αγωγής και σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή συζήτηση η
έφεση για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης 107/2014
Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της «Κ/Ξ Αθανασιάδης Νικόλαος – Ιλτσος Μιχαήλ»
Η «Κ/Ξ Αθανασιάδης Νικόλαος – Ιλτσος Μιχαήλ» κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου μας με την
οποία ζητάει το ποσό των 74.136,58€ νομιμότοκα για εργασίες που εκτέλεσε στον πρώην Δήμο
Τραγίλου και συγκεκριμένα στο κλειστό προπονητήριο – γυμναστήριο Μαυροθάλασσας.
Προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε ………………….. Δικηγόρο Σερρών, όπως παρασταθεί στην
συζήτηση της παραπάνω αγωγής και σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή συζήτηση η έφεση για την
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης 108/2014
Εξουσιοδότηση δικηγόρου κατά της αγωγής της Τσιανακά Ελευθερίας.

Αριθμός Απόφασης 109/2014
Διάθεση Πιστώσεων
Σύμφωνα με το αρθμ.72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε
με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με
μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη
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Κ.Α.
10.6654.02
20.6632
30.7135.01
30.6699.01
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
1.530,00
1.190,00
800,00
4.000,00
7.520,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης
Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού

ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης 110/2014
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου ΔΕ Τραγίλου» ποσού 2.321,61€
Στο ΚΑ 15.7336.04 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 2014 υπάρχει
πίστωση 2.321,61€ με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων ΔΕ Τραγίλου» και στο Τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου έτους 2014 με α/α 47 και τον ίδιο τίτλο.
Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε τον προϋπολογιστικό πίνακα εργασιών για την εκτέλεση του έργου
και η οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης.
Προτείνω να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση στον ………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση:

Ηρώων 2- Νιγρίτα

Νιγρίτα 31.10.2014
Αριθ. Πρωτοκόλλου :21.312
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε. :
1. ΨΑΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ
3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ
5. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
6. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, του Ν.3852/10)
προς τα μέλη της
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 05 η
μηνός Νοεμβρίου έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη & ώρα 14.15 μμ για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
13.

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό
έτος 2015

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ

Αριθμός Απόφασης 110/2014
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Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος
2015
Με το άρθρο 159 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται
τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, πρέπει να
συντάξει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έχει την πρωταρχική ευθύνη της
κατάρτισης του προϋπολογισμού και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο τον
προσδιορισμό των δαπανών αυτού κατά κωδικό αριθμό και τους περιορισμούς
που θέτει το άρθρο 157 του κώδικα.
Για το σκοπό αυτό συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού, βάσει της υπ’ αριθμόν οικ.3966/24-014-2011 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο
προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος με αναλυτική
κατάσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του
σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015 και στη συνέχεια να το
υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

9

