
11ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 10 Ιουνίου 2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 16519

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός  του 
πληρεξουσίου δικηγόρου, Λαζίδη Δημήτριου, 
προκειμένου να γνωμοδότησει σε θέμα 
διαγραφής ποσού από βεβαιωμένο κατάλογο 
(επανακαθορισμός  δημοτικού τέλους ταφής 
του συζύγου κας Τουσκοφίδου Μ )

127Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σε θέμα 
διαγραφής ποσού από βεβαιωμένο κατάλογο 
(επανακαθορισμός  δημοτικού τέλους ταφής 
του συζύγου κας Τουσκοφίδου Μ )

1

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 615,00€ σε βάρος του Κ.Α. 
02.20.6495.1001 για την ανάθεση εργασίας : 
Ρυμούλκηση του ΚΗΗ 2049 με γερανό 
οικονομικού έτους 2013.

128Διάθεση πίστωσης ποσού 615,00€ σε βάρος 
του Κ.Α. 02.20.6495.1001 για την ανάθεση 
εργασίας : Ρυμούλκηση του ΚΗΗ 2049 με 
γερανό οικονομικού έτους 2013.

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 676,50€ σε βάρος του Κ.Α. 
02.30.6662.1001 για την ανάθεση της 
προμήθειας υλικών για την επισκευή 
υποβρύχιας ηλεκτροαντλίας ABS 30 λυμάτων 
5ΗΡ οικονομικού έτους 2013.

129Διάθεση πίστωσης ποσού 676,50€ σε βάρος 
του Κ.Α. 02.30.6662.1001 για την ανάθεση της
 προμήθειας υλικών για την επισκευή 
υποβρύχιας ηλεκτροαντλίας ABS 30 λυμάτων 
5ΗΡ οικονομικού έτους 2013.

3

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού  2.103,30 € αφορά τιμολόγια 
προμηθείας ελαστικών επισώτρων οχημάτων 
του δήμου (υπόλοιπο ανάθεσης από το 2011) 
σε βάρος του ΚΑ:80/8117.1001 με τίτλο 
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012 )» , σχετική η αριθμ. 
383/2013 Π.Α.Δ.

130Διάθεση πίστωσης ποσού  2.103,30 € αφορά 
τιμολόγια προμηθείας ελαστικών επισώτρων 
οχημάτων του δήμου (υπόλοιπο ανάθεσης 
από το 2011) σε βάρος του ΚΑ:80/8117.1001 
με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012 )» , 
σχετική η αριθμ. 383/2013  Πράξη Ανάληψης 
Δαπάνης .

4

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.660,46€  για αποκατάσταση μέρους 
της Παγίας προκαταβολής ( βάσει 
επισυναπτόμενης  αναλυτικής κατάστασης 
τιμολογίων ). Σχετικές οι με 
αριθμ.123/13,124/13,125/13,126/13,128/13,12
9/13 ( ΠΑΔ )  και  οι με αριθμ. 26/13,52/13  
προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής

131Διάθεση πίστωσης ποσού 1.660,46€  για 
αποκατάσταση μέρους της Παγίας 
προκαταβολής ( βάσει επισυναπτόμενης  
αναλυτικής κατάστασης τιμολογίων ). Σχετικές 
οι με 
αριθμ.123/13,124/13,125/13,126/13,128/13,12
9/13 Πράξεις Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ )  και 
 οι με αριθμ. 26/13,52/13  προηγούμενες 
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

5

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 9.271,33 € σε βάρος του  Κ.Α 
15.7411.1017 με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) του 2ου  Δημοτικού 
σχολείου Παλαιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». Σχετική η με αριθμ. 
419/2013  ( ΠΑΔ )  .

132Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.271,33 € σε βάρος
 του  Κ.Α 15.7411.1017 με τίτλο «Μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) του 2ου  
Δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου». Σχετική η με αριθμ. 
419/2013  Πράξη Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ 
)  .

6

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.226,93€  σε βάρος του  Κ.Α 
50.6613.1000 με τίτλο «Προμήθεια 
τριπλότυπων μπλόκ κλήσεων».  Σχετική η με 
αριθμ. 420/2013 Π.Α.Δ .

133Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.226,93€  σε βάρος
 του  Κ.Α 50.6613.1000 με τίτλο «Προμήθεια 
τριπλότυπων μπλόκ κλήσεων».  Σχετική η με 
αριθμ. 420/2013  Πράξη Ανάληψης Δαπάνης ( 
ΠΑΔ )  .

7

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η απόδοση λογαριασμού 
ΧΕ προπληρωμής του υπ΄αρ.307Β/13 ποσού 
2492,00€ για επέκταση δικτύου και 
τοποθέτηση στυλών και φωτιστικών σωμάτων 
και η απαλλαγή Υπολόγου Μπάτου Γεωργίου 
του Ιωάννη  . Σχετ. η αριθμ. 48/2013 απόφαση
 της Οικονομικής Επιτροπής

134Απόδοση λογαριασμού ΧΕ προπληρωμής του
 υπ΄αρ.307Β/13 ποσού 2492,00€ για 
επέκταση δικτύου και τοποθέτηση στυλών και 
φωτιστικών σωμάτων . Απαλλαγή Υπολόγου 
Μπάτου Γεωργίου του Ιωάννη  . Σχετ. η αριθμ.
 48/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής

8

Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσληψη της 
δικηγόρου, Αγγελικής Κουριτενλή, 
προκειμένου να παραστεί στις 11- 6- 2013 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( 
Διαδικασία ειδική ) στην ασκηθείσα αγωγή 
κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου από τον 
διάδικο Ι. Μακρή με την οποία ζητείται αμοιβή 
ποσού 1.207,86 €  .

135Πρόσληψη  δικηγόρου προκειμένου να 
παραστεί στις 11- 6- 2013 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( Διαδικασία 
ειδική ) στην ασκηθείσα αγωγή κατά του 
Δήμου Ωραιοκάστρου από τον διάδικο Ι. 
Μακρή με την οποία ζητείται αμοιβή ποσού 
1.207,86 €  .

9

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός δικαστικών 
επιμελητών : Εταιρείας " Μπάτος Αστέριος - 
Γαλιλαίας Αθανάσιος & συνεργάτες" - 
Δερίλογλου Παντελή για την επίδοση 
δικαστικών εγγράφων δικογράφων, εξώδικων 
εγγράφων κλπ  που αφορούν τον Δήμο.  ( 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 72 παρ 
1γ του Ν. 3852 /2010 ) .

136Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την 
επίδοση δικαστικών εγγράφων δικογράφων, 
εξώδικων εγγράφων κλπ  που αφορούν τον 
Δήμο. ( Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 
72 παρ 1γ του Ν. 3852 /2010 ) .

10

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση και η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 8.425,50 ευρώ  για την  
προμήθεια λογισμικού (Microsoft Windows, 
Microsoft Word) σε βάρος του  Κ.Α. 
02.10.7134.1003 οικονομικού έτους 2013  
Σχετική η με αριθμ.  418/2013  Π.Α.Δ.

137Έγκριση ανάθεσης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 8.425,50 ευρώ  για την  προμήθεια 
λογισμικού (Microsoft Windows, Microsoft 
Word) σε βάρος του  Κ.Α, 02.10.7134.1003 
οικονομικού έτους 2013  Σχετική η με αριθμ.  
418/2013 Πράξη Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ )  
.
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(11ου/2013 Πίνακα Θεμάτων  της από 10/6/2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 14  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή,  ο 
υπογεγραμμένος   Τύπου Σαράντης    υπάλληλος του Δήμου     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,    τοιχοκόλλησα

1.  Ελευθεριάδου Θεοδώρα 

2.  Πέτσου Γαρυφαλλιά

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 11ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 10/6/2013.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


