
12ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 12 Ιουνίου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν τρία θέματα και το σώμα 
ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή τους.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα η προσβολή της 
απόφασης.

100ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. : Λήψη απόφασης  : α) Για 
την προσβολή ή όχι της υπ’ αριθμόν  πρωτ. 
35582/14.5.12  Απόφασης  Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Δ/σης της 
Απ/νης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης,  η οποία 
ακύρωσε την υπ' αριθμόν 60/12 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής "περί παραίτησης του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου από την ασκηθείσα 
έφεση ενώπιον του Π/λούς Πρωτ. Θεσ/νίκης,  
κατά της με αριθ. 3997/10 απόφασης του 
Ειρην. Θεσ/νίκης για το επίδομα των 176 €".  
β) Σε θετική περίπτωση, εξουσιοδότηση του  
Δημάρχου  Ωραιοκάστρου για την άμεση  
άσκηση προσφυγής κατά της παραπάνω 
απόφασης  .

1

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.101ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. : Έγκριση δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων  ποσού 7.560,81 € για 
προμήθεια ανταλλακτικών,  καθώς ποσού 
2.829,00 € για εργασίες επισκευής - 
συντήρησης των οχημάτων του Δήμου .

2

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.102ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. :  Έγκριση πινακίου της 
πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κουριτενλή 
Αγγελικής,  για υποθέσεις του Δήμου. 
Διάθεση  πίστωσης ποσού 922,50 € μαζί  με 
Φ.Π.Α., υπέρ της δικηγόρου.

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.103ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ : Έγκριση δαπανών και 
διάθεση των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων , από 
συνεχιζόμενη σύμβαση προηγούμενου 
οικονομικού έτους,  μετά από αναμόρφωση 
προϋπολογισμού (Δ.Σ.)  ως εξής  :α) ποσού  
8.207,45 € στον ΚΑ:20/6641.1000 με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων»,β) ποσού  
739,06 € στον ΚΑ:30/6641.1000 με τίτλο 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση εταφορικών μέσων»,γ) ποσού  31,10 € 
στον ΚΑ:35/6641.1000 με τίτλο «Προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων».

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα ως η σχετική 
κατάσταση.

104ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 2.666,94 € για 
αποκατάσταση πρώτου μέρους της Παγίας 
προκαταβολής έτους 2012 .

5

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.105ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού  6.094,08  €,  για 
εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων των 
κτιρίων του Δήμου .

6

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  Ομόφωνα.106ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ : α. Απευθείας ανάθεση στον 
Ιασωνίδη Χρήστο για τη σύνταξη: 
«Υψομετρική αποτύπωση οδών του οικισμού 
Μελισσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας 
Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 11.873,95  €  
πλέον του Φ.Π.Α. ήτοι 14.604,96 €  με βάση 
το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006, β. 
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση ισόποσης 
πίστωσης σε βάρος του κ.α. 30/7413.1025 
(αριθ. 18/11 προεκτίμηση αμοιβής, αριθ.48/12 
Α.Δ.Σ.).

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.107ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ : Έγκριση δαπάνης και 
ψήφιση ισόποσης πίστωσης  ποσού 
56.393,09 € σε βάρος του κ.α. 30/7321.9028 
με τίτλο «Προσθήκη καθ' ύψος τριών 
αιθουσών διδασκαλίας στο υφιστάμενο κτίριο 
(Β') του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και 
εσωτερικές διαβαθμίσεις» Αριθ. Μελ. 
14/2009,  έναντι 4ης πιστοποίησης υπέρ 
αναδόχου Πεϊτση Αναστασίου.

8

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.108ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ : Έγκριση γενόμενης δαπάνης 
και  ψήφιση πίστωσης  ποσού 338,99 €  για 
υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) της 
Δ/σης του Δήμου  για το χρονικό διάστημα  
από 1.1.2012 έως 31.5.2012 σε βάρος του  
Κ.Α. 00/6221.1000.

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα109ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ :Διάθεση πίστωσης ποσού 
4.046,70 €, για προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε βάρος του  Κ.Α. 
10/7134.1002.

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.110ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ : Απόδοση λογαριασμού 
Χ.Ε.Π. υπ' αριθμόν 464Β/10.5.12,  ποσού 
1.575,30  €,   για προμήθεια  φακέλων με 
προπληρωμένο τέλος ΕΛΤΑ  και απαλλαγή 
υπολόγου (Μεζέ Αμαλία 75/2012 Π.Ο.Ε.) .

11

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ.111ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ : Καθορισμός όρων 
πρόχειρου διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη 
χαμηλότερη προσφορά,  για την προμήθεια 
γάλακτος κατά την 3/12 Τ.Μ. του Δήμου & την 
αριθ. 8/1732/18.1.12 Α.Δ., για τους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.  Διάθεση 
πίστωσης ποσού 28.247,74 € .

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα112ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ : Διάθεση πίστωσης ποσού 
350,55 €,  για προμήθεια ανταλλακτικών 
χορτοκοπτικών μηχανημάτων σε βάρος του  
Κ.Α. 35/6672.1000.

13
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα113ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ : Διάθεση πίστωσης ποσού 
1.853.61 €,  για προμήθεια συσκευών 
εγγραφής αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 
για τις ανάγκες του Δ.Σ. σε βάρος του  Κ.Α. 
10/7131.0002.

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα.114ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ : Έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών με απ’ ευθείας ανάθεση Δημάρχου 
συνολικού ποσού 18.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις 
δράσεις: 2.1 Οργάνωση δύο (2) 
συνεδριάσεων, 2.2 Διοργάνωση εναρκτήριου 
συνεδρίου & 2.3 Σχεδιασμός / παραγωγή 
φυλλαδίων του έργου: “Re - enforce Optimal 
Actions and Development Strategies” & το 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ROADS στο πλαίσιο του 
Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα115ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ : Έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών με απ’ ευθείας ανάθεση Δημάρχου 
συνολικού ποσού 9.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη 
δράση:  3.2 GIS ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ στα πλαίσια του έργου με τίτλο :" 
ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL 
HUMAN CAPITAL" & ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "GROSS 
LOHUCA" στο πλαίσιο του Προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(12ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 12/6/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 12 του μήνα Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, 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 12ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 12/6/2012.
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