
16ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 25 Ιουλίου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ. 

Η σύντμηση της τριήμερης προθεσμίας, έγινε με  βάση την παρ. 6 του  άρθρου  75 Ν. 
3852/10 για σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης,  διότι τα  ποιο κάτω θέματα κρίνονται  
σημαντικά  για τα συμφέροντα και τη εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής επί της κατατεθείσας 
ένστασης . Απορρίπτεται η από 19693/12 
ένσταση  της εταιρίας "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 
Α.Ε." - Εγκρίνεται το οικείο πρακτικό 
διαγωνισμού - Κατακυρώνεται ο διαγωνισμός 
στο όνομα της εταιρείας:  "Γ. ΛΥΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε."  & τέλος εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για 
την υπογραφή της σύμβασης .

159ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: α' Εξέταση της ΑΡ.ΠΡ. : 
19693/26.6.12 ένστασης της  εταιρίας 
«ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.»  κατά του 
παρακάτω διαγωνισμού, μετά από 
γνωμοδότηση της οικείας επιτροπής, 
    β' Έγκριση του  με ΑΡ. ΠΡ. 19501/25.6.12 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, μετά 
από διεξαγωγή  πρόχειρου διαγωνισμού  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠ
 Ο.Τ.Α., για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  για το έτος 2012  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  ποσού  28.247,74 ευρώ  
Τα.Μ. 3/2012,    
    γ' Κατακύρωση διαγωνισμού,  δ'  
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή 
της σύμβασης.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ : Η έκδοση ΧΕΠ ως 
έχει το θέμα. Ορίζεται υπόλογος αυτού η 
υπάλληλος κ. Μουτσία Μελπομενη . Ψηφίζεται
 ισόποση πίστωση .Προσδιορίζεται ο  χρόνος 
απόδοσης λογαριασμού  το αργότερο έως (3) 
τρεις μήνες από την είσπραξή του  ποσού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32-34 
του Β.Δ. 17/5 -15/6/59 και οπωσδήποτε ένα 
μήνα πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού 
έτους.

160ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: α' 'Έγκριση έκδοσης 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
ποσού   2.857,78 ευρώ,  για πληρωμή ΤΕΛΩΝ
  ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  για το τρέχον έτος, β' Ορισμός 
Υπολόγου,  γ' Ψήφιση ισόποσης πίστωσης,   
δ' Ορισμός προθεσμίας απόδοσης 
λογαριασμού για το παραπάνω χρηματικό 
ένταλμα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ161ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για 
Υλοποίηση προγράμματος: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 2012» σε βάρος  του  κ.α 
.Α.15/6471.1009 του προϋπολογισμού έτους 
2012. (187/12 Α.Δ.Σ.)
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η απόδοση 
λογαριασμού . Διαπιστώθηκε ότι η διαχείρηση 
έγινε νόμιμα και η επιστροφή εμπρόθεσμα.

162ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ.:  Απόδοση λογαριασμού του 
υπ' αριθμόν 463/12 Χρηματικού Εντάλματος  
προπληρωμής  ποσού 300 ευρώ,  για κάλυψη 
εξόδων μετάβασης του νομικού συμβούλου 
του Δήμου,  στην Αθήνα  για υπόθεση του 
Δήμου - Απαλλαγή υπολόγου Λαζίδη 
Δημητρίου  (66/12 Π.Ο.Ε.)

4

Σελίδα 1 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(16ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 25/7/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 25 του μήνα Ιουλίου 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 16ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 25/7/2012.
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