
13ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 1 Ιουλίου 2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 19780

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η διόρθωση της αριθμ. 
113/2013 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά τον "Πίνακα 5Α 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 
Δήμων" του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης του Δήμου .

141Διόρθωση της αριθμ. 113/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον 
"Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων Δήμων" του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης του Δήμου . ( Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ) .

1

Εγκρίνεται ομόφωνα η μερική ανάκληση 
ποσών των ΚΑΕ της παγίας που έχουν 
καταχωρηθεί με τις με  α.α 118 , 123 , 124 , 
127 , 129 , 415  / 2013  Προτάσεις Ανάληψης 
Δαπάνης ( ΠΑΔ ) , στην με αριθμ. 52/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διότι 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως το 
τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους και 
προκειμένου να ενισχυθούν ΚΑΕ της Παγίας 
που έχουν εξαντληθεί τα ποσά τους .

142Μερική ανάκληση ποσών των ΚΑΕ της παγίας
 που έχουν καταχωρηθεί με τις με  α.α 118 , 
123 , 124 , 127 , 129 , 415  / 2013  Προτάσεις 
Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ ) , στην με αριθμ. 
52/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως το
 τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους και 
προκειμένου να ενισχυθούν ΚΑΕ της Παγίας 
που έχουν εξαντληθεί τα ποσά τους .  ( Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ) .

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.300,00 € σε βάρος του ΚΑΕ : 
10.6115.1001 με τίτλο " Ορκωτοί Λογιστές ( 
ελεγχος 2011 ) " ( Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
) .

143Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.300,00 € σε 
βάρος του ΚΑΕ : 10.6115.1001 με τίτλο " 
Ορκωτοί Λογιστές ( ελεγχος 2011 ) " . ( Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ) .

3

Εγκρίνεται  ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης  για 
την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων 
έργου του Δήμου ποσού 2.702,42 €  σε βάρος 
των  εξής ΚΑΕ του προυπολογισμού έτους 
2013   : α)  20.6323.1000 , ποσό 1.100,00 €  
β) 30.6323.1000 ποσό 1.8000,00 .
Και έγκριση σχετικού Χρηματικού Εντάλματος 
Πληρωμής ( ΧΕΠ)  υπέρ Α΄ Δ.Ο.Υ 
Θεσσαλονίκης .

144Ψήφιση πίστωσης  για την πληρωμή τελών 
χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου 
ποσού 2.702,42 €  σε βάρος των  εξής ΚΑΕ 
του προυπολογισμού έτους 2013   : α)  
20.6323.1000 , ποσό 1.100,00 €  β) 
30.6323.1000 ποσό 1.8000,00 .
Και έγκριση σχετικού Χρηματικού Εντάλματος 
Πληρωμής ( ΧΕΠ)  υπέρ Α΄ Δ.Ο.Υ 
Θεσσαλονίκης .( Εκτός Ημερήσιας Διάταξης ) .

4

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 3.863,43 ευρώ για προμήθεια 
ανταλλακτικών και 2.188,90 ευρώ για εργασίες
 επισκευής - συντήρησης των αυτοκινήτων του
 Δήμου σε βάρος των Κ.Α.Ε. οικονομικού 
έτους 2013. Σχετ. Π.Α.Δ. 434/2013.

145Διάθεση πίστωσης ποσού 3.863,43 ευρώ για 
προμήθεια ανταλλακτικών και 2.188,90 ευρώ 
για εργασίες επισκευής - συντήρησης των 
αυτοκινήτων του Δήμου σε βάρος των Κ.Α.Ε. 
οικονομικού έτους 2013. Σχετ. Π.Α.Δ. 
434/2013.

5

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα α. Έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής  ( ΧΕΠ) σε βάρος των κάτωθι 
ΚΑΕ προϋπολογισμού έτους 2013 : 
 •00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων»  
 •00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας 

χρήσης» του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 
2013.
β.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,67 € σε 
βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6492.1000  ποσό 260,67 
€ και του Κ.Α.Ε: 00.6823.1000  ποσό 10,00 € 
γ. Ορισμός υπολόγου και προθεσμίας 
απόδοσης λογ/σμού του παραπάνω  
Χρηματικού εντάλματος .

146α. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  ( ΧΕΠ) 
σε βάρος των κάτωθι ΚΑΕ προϋπολογισμού 
έτους 2013 : 
 •00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων»  
 •00.6823.1000 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας 

χρήσης» του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 
2013.
β.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,67 € σε 
βάρος του Κ.Α.Ε: 00.6492.1000  ποσό 260,67 
€ και του Κ.Α.Ε: 00.6823.1000  ποσό 10,00 € 
γ. Ορισμός υπολόγου και προθεσμίας 
απόδοσης λογ/σμού του παραπάνω  
Χρηματικού εντάλματος .

6

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 11.752,32€ σε βάρος του ΚΑ: 
30.7411.1006 με τίτλο  «Μελέτη ανέγερσης 
4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (αρ. μελ. 
25/2012)».

147Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.752,32€ σε 
βάρος του ΚΑ: 30.7411.1006 με τίτλο  
«Μελέτη ανέγερσης 4ου Γυμνασίου 
Ωραιοκάστρου (αρ. μελ. 25/2012)».

7

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 11.752,93€ σε βάρος του ΚΑ : 
30.7411.1005 με τίτλο  «Μελέτη ανέγερσης 
5ου  Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου (αρ. 
μελ. 26/2012)» υπέρ των δικαιούχων.

148Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.752,93€ σε 
βάρος του ΚΑ : 30.7411.1005 με τίτλο  
«Μελέτη ανέγερσης 5ου  Δημοτικού σχολείου 
Ωραιοκάστρου (αρ. μελ. 26/2012)» υπέρ των 
δικαιούχων.

8

 
Εγκρίνεται ομόφωνα η μερική  ανάκληση 
ποσού 12.300,00 € του  ΚΑ 80.8113.1000,  
που  καταχωρήθηκε με την με αριθμ 312/2013 
πρόταση  ανάληψης δαπάνης (ΠΑΔ) και έχει  
διατεθεί με την υπ΄αριθ 96/11.03.2013 ΑΟΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί  ο σωστός ΚΑ.Ε  .

149Μερική  ανάκληση ποσού 12.300,00 € του  ΚΑ
 80.8113.1000,  που  καταχωρήθηκε με την με 
αριθμ 312/2013 πρόταση  ανάληψης δαπάνης 
(ΠΑΔ) και έχει  διατεθεί με την υπ΄αριθ 
96/11.03.2013 ΑΟΕ, προκειμένου να ενισχυθεί
  ο σωστός ΚΑ.Ε  .

9

Έγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση  και διάθεση 
πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την ανανέωση
 ετήσιας συνδρομής στην τράπεζα 
πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.00.6453.1000 προϋπολογισμού έτους 
2013 .

150Έγκριση ανάθεσης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.845,00 € για την ανανέωση ετήσιας 
συνδρομής στην τράπεζα πληροφοριών 
«ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» σε βάρος του ΚΑΕ 
02.00.6453.1000 προϋπολογισμού έτους 
2013 .

10

 Εγκρίνεται ομόφωνα η εκδοση ΧΕΠ 
προπληρωμής για την αποστολή 
κοινοποιήσεων των πράξεων επιβολής 
εισφοράς λόγω προείσπραξης του 10% 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 5494/04 και διάθεση 
πίστωσης ποσού 925,20 ευρώ σε βάρος των 
Κ.Α. 00.6221.1000 του οικονομικού έτους 
2013.

151 Έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής για την 
αποστολή κοινοποιήσεων των πράξεων 
επιβολής εισφοράς λόγω προείσπραξης του 
10% σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 5494/04 και 
διάθεση πίστωσης ποσού 925,20 ευρώ σε 
βάρος των Κ.Α. 00.6221.1000 του οικονομικού
 έτους 2013.

11

Εγκρίνεται ομόφωνα η  διάθεση πίστωσης 
ποσού 24.600,00 ευρώ για «Εργασίες 
συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων 
Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου».

152Διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ για 
«Εργασίες συντήρησης και επισκευής 
Σχολικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας 
Ωραιοκάστρου».

12

Εγκρίνεται ομόφωνα το από 11- 06-2013 
πρακτικού δημοπρασίας του έργου « 
Βελτίωση – Συντήρηση οδικού Δκτύου του Δ. 
Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης» .

153Έγκριση του από 11- 06-2013 πρακτικού 
δημοπρασίας του έργου « Βελτίωση – 
Συντήρηση οδικού Δικτύου του Δ. 
Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης» .

13

Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός πληρεξούσιου 
δικηγόρου ( Λαζίδης Δημήτριος ) προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει για υποθέσεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου .

154Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για υποθέσεις 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .

14

 Εγκίνεται ομόφωνα ο ορισμός πληρεξούσιου 
δικηγόρου ( Λαζίδης Δημήτριος ) προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει για την αριθμ. 1096/2013 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης ( υπόθεση Κουβατά ).

155 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αριθμ. 
1096/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Θεσσαλονίκης ( υπόθεση Κουβατά ).

15

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(13ου/2013 Πίνακα Θεμάτων  της από 1/7/2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 1  του μήνα Μαΐου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη,  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 13ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 1/7/2013.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


