
10ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 2 Μαΐου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως τέθηκαν έξι (6) θέματα και το σώμα 
ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή τους πριν από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως .

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ & ανατίθεται στη 
γεωλόγο κ. Πιπιλάκη Βαρ. Χρυσή .

63ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.:α. Απευθείας ανάθεση  για 
τη σύνταξη: «Γεωτεχνική έρευνα-Μελέτη 
αξιολόγησης στο χώρο ανέγερσης 
Νηπιαγωγείου στην περιοχή «ΤΣΟΥΚΕΣ» της 
Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού δαπάνης 
9.028,30 €  συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ,β. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
ισόποσης πίστωσης σε βάρος του κ.α. 
30/7413.1030.  (Η ανάθεση γίνεται  με βάση 
το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) , 
σύμφωνα με την αριθ. 2/2012 προεκτίμηση 
αμοιβής των υπηρεσιών του Δήμου και την 
υπ' αριθμ. 91/2012 Α.Δ.Σ.

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ & ανατίθεται στη 
γεωλόγο  κ. Μπόγια Θ.Φωτεινή .

64ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.:α' Απευθείας ανάθεση  για 
τη σύνταξη :«Περιβαλλοντική μελέτη για την 
κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο 
Μονόλοφο»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
ποσού  6.002,40 € συμπεριλαμβανομένου  
του ΦΠΑ. β. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
ισόποσης πίστωσης σε βάρος του κ.α. 
25/7412.1003.  (Η ανάθεση γίνεται  με βάση 
το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) , 
σύμφωνα με την αριθ. 1/2012 προεκτίμηση 
αμοιβής  των υπηρεσιών του Δήμου και την 
υπ' αριθμ. 18/2012 Α.Δ.Σ.

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ & ανατίθεται στο 
γεωλόγο  κ. Βογιαρίδη Ελ. Αναστάσιο .

65ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.:α. Απευθείας ανάθεση  για 
τη σύνταξη :«Γεωφυσική  έρευνα-Μελέτη σε 
αγροτεμάχια στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. 
Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.248,40 € 
συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ., β. Έγκριση 
δαπάνης και ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε 
βάρος του κ.α. 35/7412.1006. (Η ανάθεση 
γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 
3463/2006), σύμφωνα με την αριθ. 5/2012 
προεκτίμηση αμοιβής των υπηρεσιών του 
Δήμου και την υπ' αριθμ. 109/2012 Α.Δ.Σ.

3

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ως έχει το θέμα 
και ορίζεται υπόλογος ο κ. Λαζίδης δικηγόρος 
του Δήμου . Το ένταλμα θα αποδοθεί  έως : 
20/7/2012 από τον υπόλογο .

66ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ.:α' Έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00 € 
σε βάρος του  ΚΑ 00/6421.1002 με τίτλο 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου» για την 
μετάβαση Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
στην Αθήνα στις 05.06.2012, β. Ορισμός 
υπολόγου,γ.Ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε 
βάρος του ιδίου κ.α. ,δ. Ορισμός προθεσμίας 
απόδοσης λογ/σμού για το παραπάνω 
χρηματικό ένταλμα.

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ .67ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 6.039,05  € για 
προμήθεια φυτών , σπόρων και υλικών 
άρδευσης , σε βάρος των εξόδων του 
προϋπολογισμού .

5

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ68ΘΕΜΑ 6ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για 
προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος σε βάρος του κ.α. 
30/6662.1001 .

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων : 
κου  Καρασαββίδη &  κας Ντότση .

69ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Επαναψήφιση πίστωσης 
υπολοίπου ποσού 25.830,00 € για μίσθωση 
δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων σε 
βάρος του κ.α.20/6243.1000 .

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ70ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 1.340,70 € για εργασίες 
επισκευής – συντήρησης και ποσού 3.867,12 
€, για προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
αυτοκίνητα του Δήμου σε βάρος των  εξόδων 
του προϋπολογισμού .

8

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ71ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.126,00 € για Τεχνικό 
Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) .

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ72ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 4.943.37 € για προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού .

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφια 
μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου :  
κου  Καρασαββίδη  .

73ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 23.618.00 € για το 
συνεχιζόμενο έργο: Αντικατάσταση 
ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Καλλιθέας (αριθμ. μελ. 610/08) σε 
βάρος του  κ.α. 20/7321.8002.

11

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ74ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.349,30 € για προμήθεια 
εξαρτήματος σαρώθρου ΜΕ 111168 (ίνες 
μεταλλικές και πλαστικές για την κατασκευή 
βουρτσών) σε βάρος του  κ.α. 20/7135.1002 .

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ως έχει το θέμα και 
ορίζεται υπόλογος η υπάλληλος κ. Μεζέ 
Αμαλία. Το ένταλμα θα αποδοθεί έως 
20/7/2012 από την υπόλογο.

75ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.:  Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ 
προπληρωμής για την προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο το τέλος των ΕΛΤΑ και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.575,30 €  σε 
βάρος του  κ.α. 00/6221.1000 .
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Σελίδα 2 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ76ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.848,68 € για προμήθεια 
θαμνοκοπτικών εργαλείων σε βάρος του  κ.α. 
35/7135.1001.

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ77ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 13.530,00 € για εργασίες 
περισυλλογής – αποτέφρωσης νεκρών ζώων  
σε βάρος του  κ.α. 20/6277.1002 .

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ78ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 995,00 € για 
προμήθεια μικροεργαλείων – μικροϋλικών 
κηπουρικής  σε βάρος του  Κ.Α. 20/6654.1000

16

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ79ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.589,18 € σε 
βάρος του  ΚΑ 00/6494.1000  με τίτλο 
«Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 
επιμελητών».

17

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ80ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 20.300,00 € σε 
βάρος του  ΚΑ 30/7333.9019 με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή φθορών παλαιών 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων έτους 2010» 
υπέρ Σαββίδη Α. Ιωάννη.

18

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ81ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 292,79 € σε βάρος 
του  ΚΑ 00/6421.1002  με τίτλο «Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 
υπαλλήλων του Δήμου». Αφορά μετακίνηση 
του Νομικού Συμβούλου στην Αθήνα την 8-3-
2012 και 9-3-2012, για να εκπροσωπήσει τον 
Δήμου Ωραιοκάστρου για υπόθεση του 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

19

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ82ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: Έχοντας υπόψη την 60/2011 
ΑΟΕ εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.314,33€, το 1/3 
του συνολικού ποσού που πρόκειται να 
διατεθεί σε τρείς ισόποσες δόσεις, σε βάρος 
του  ΚΑ 00/6496.1000 με τίτλο «Αποζημίωση 
μετά από δικαστική Απόφαση» και αφορά  το 
επίδομα των 176  για υπαλλήλους του Δήμου.

20

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ83ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: Έχοντας υπόψη την 
382/2011 ΑΔΣ εισηγούμαστε την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
32.384,00 €, το 1/3 του συνολικού ποσού που 
πρόκειται να διατεθεί σε τρείς ισόποσες 
δόσεις, σε βάρος του  ΚΑ 00/.6496.1000 με 
τίτλο «Αποζημίωση μετά από δικαστική 
Απόφαση» και αφορά  το επίδομα των 176  
για υπαλλήλους του Δήμου.
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Σελίδα 3 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η μή άσκηση 
εφέσεως  .

84ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.:  Άσκηση ή μη εφέσεως του 
Δήμου Ωραιοκάστρου κατά της υπ' αριθμόν 
3209-2011 απόφασης του Μ/λούς Δ/κού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης  ( Ι' τμήμα)  οι οποίες 
αφορούν τους  : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε» & «Παντελή Αναστασιάδη».

22

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ η απαλοιφή 
της υπ' αριθ. 56/12 Απόφασης Οικονομικής  
Επιτροπής και η  λήψη  νέας  με  μείωση 
δημοτικών τελών και φόρων σε ευρεύτερες 
και  ευπαθή κοινωνικά ομάδες .

85ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.:  Συζήτηση και λήψη 
απόφασης εκ νέου, περί μείωσης δημοτικών 
τελών στις πολύτεκνες οικογένειες και άλλες 
ευπαθείς ομάδες.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(10ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 2/5/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 2 του μήνα Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τύπου Σαράντης  

2. Πέτσου Γαρυφαλλιά

η υπογεγραμμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 10ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 2/5/2012.
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