
1ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 21 Ιανουαρίου 2013

Δ.Υ.Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ - Δεσμεύεται η Ο.Ε. 
να εγγράψει ισόποση  πίστωση στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό έτους 2013.

1ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Έγκριση του με ημερομηνία 
31.12.2012 πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών 
επισώτρων των οχημάτων του Δήμου - 
αποδοχή της προσφοράς της: «Ε.Λ.Β.Ε. 
ΣΑΚΙΖΛΗΣ Α.Ε.» με το ποσό των 35.480,58 
ευρώ.
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ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ,  πλην των 
ταχυδρομικών λόγω μη αρμοδιότητας της Ο.Ε.

2ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : Διάθεση πιστώσεων για 
κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του 
άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ.  και σύμφωνα με το 
άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ.,  σε βάρος του υπό 
κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού 
έτους 2013,  ως  εξής : 
  
Καύσιμα : 
 Υπηρεσία 10 ποσό    50.232,99 ευρώ 
 Υπηρεσία 15 ποσό    16.914,10 ευρώ 
 Υπηρεσία 20 ποσό  127.587,63 ευρώ 
 Υπηρεσία 30 ποσό  116.834,54 ευρώ 
 Υπηρεσία 35 ποσό          21,12 ευρώ 
 Υπηρεσία 50 ποσό      4.361,55 ευρώ 

Ασφάλιστρα:
 Υπηρεσία 20 ποσό    19.000,00 ευρώ 
 Υπηρεσία 30 ποσό    13.500,00 ευρώ 
 Υπηρεσία 50 ποσό      2.100,00 ευρώ 

Τέλη ταχυδρομικών υπηρεσιών :
                       ποσό      3.000,00 ευρώ
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Ομόφωνα Επικυρώνεται   η Απόφαση 
Δημάρχου: 4/2013 &  Ψηφίζεται πίστωση 
ποσού 128 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 
157,44 ευρώ, στον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό έτους 2013 Κ.Α.:  
00/6111.1000 για αντιμετώπιση των εξόδων 
και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου,  κατά τις διατάξεις του δευτέρου 
εδαφίου της περ. δ του άρθρου 1 σε 
συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 
του άρθρου 58  ν. 3852/2010.

3ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : Επικύρωση της υπ' αριθμόν 
4/9.1.2013 με υπ' ΑΡ.ΠΡ. 476 απόφασης 
Δημάρχου  περί  ορισμού πληρεξουσίου 
δικηγόρου κ. Δημητρίου Λαζίδη προκειμένου 
να παραστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου  
Ωραιοκάστρου σε συζήτηση και να καταθέσει 
προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης επί της διεκδικητικής αγωγής 
των:  α' Μαρία Αθανασιάδου , β' Ναταλία 
Στασή & γ' Παρθένας Σπορίδου (συζήτηση 
10.1.2013 ή μετ' αναβολής αυτής).

3

Σελίδα 1 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  το θέμα ως 
εξής: α’ Ανατίθεται απευθείας στο 
συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Νικολάκη 
Νικόλαο  η σύνταξη συμβολαιογραφικού 
εγγράφου δαπάνης ύψους 100,00 ευρώ, για 
την εκπροσώπηση του Δήμου από το 
Δικηγόρο κ. Ιωάννη Μακρή,  σε συνέχεια της 
υπ' αριθμόν 165/2011 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση  του 
Αστικού Συνεταιρισμού Φορτοεκφορτωτών και 
Σημειωτών Λιμένος Θεσσαλονίκης με την 
επωνυμία «Ο Άγιος  Κωνσταντίνος») που  
συζητείται την 23/1/2013 (μετά από αναβολή)  
– β’ Διατίθεται  ισόποση πίστωση σε βάρος 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 
,Κ.Α.: 00/6111.1000 για την αντιμετώπιση της 
ιδιάζουσας αυτής δαπάνης  προς 
εξυπηρέτηση και προστασία των 
συμφερόντων του Δήμου, κατά τις διατάξεις 
του δευτέρου εδαφίου της περ. δ του άρθρου 
1 του  ν. 3852/2010.

4ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : Ψήφιση πίστωσης σε βάρος 
του κ.α. 00/6111.1000 με τίτλο : «Αμοιβές 
νομικών και συμβολαιογράφων», σε βάρος 
του υπό κατάρτιση οικονομικού 
προϋπολογισμού έτους 2013.
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  (Θα πρέπει να προηγηθεί 
γνωμοδότηση δικηγόρου και ανάθεση για τη 
γνωμοδότηση).

5ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. : Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 
για την υπόθεση : Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Α.Ε.".
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Εγκρίνει την απαλοιφή του θέματος .6ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
(διαδικασία  τακτική) την 22.1.2013  ή μετ' 
αναβολή αυτής σε συζήτηση της  ανακοπής 
(41411/2011) μας κατά του Μαυρίδη (Δ.Π. 
6169/2011) με την οποία ζητά 205.635,66 
ευρώ .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 157,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α. 
:00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου . Το θέμα τίθενται επειγόντως  
κατά  τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. δ' σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του 
άρθρου 1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή 
του βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

7ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία  
τακτική) την 23.1.2013  ή μετ' αναβολή αυτής  
σε  συζήτηση αγωγής του  Λιβάρδα Χρ. κ.λ.π. 
κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου .
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Σελίδα 2 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος. - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 329,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου . Το θέμα τίθενται επιγόντως  κατά  
τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. δ' 
σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του άρθρου 
1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή του 
βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

8ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του Μ/λούς  
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία  
τακτική) την 30.1.2013  ή μετ' αναβολή αυτής  
σε  συζήτηση αίτηση αναστολής του Ζήσκατα 
κ.λ.π.  για το ποσό των 39.458,02 ευρώ κατά 
της 11755/2011 Δ.Π. (28454/2012) μας και 
κατά των κληρονόμων Ζησκάτα Ζήση και 
Αντωνίου .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος  - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 329,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 K.A.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου . Το θέμα τίθενται επιγόντως  κατά  
τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. δ' 
σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του άρθρου 
1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή του 
βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

9ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του Μ/λούς  
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία  
τακτική) την 30.1.2013  ή μετ' αναβολή αυτής 
σε  συζήτηση αίτηση αναστολής εκτέλεσης 
στη Millenium  (30402/2012) για το ποσό των 
18.908,95 ευρώ μας κατά του κληρονόμου Ζ. 
Ζησκάτα .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος  - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 354,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου. Το θέμα τίθενται επειγόντως  
κατά  τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. δ' σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του 
άρθρου 1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή 
του βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

10ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του Εφετείου  
Θεσσαλονίκης  (διαδικασία Εργατικά) την 
4.2.2013  ή μετ' αναβολή αυτής  σε  συζήτηση 
έφεσής μας κατά του Κουβατά.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 329,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου . Το θέμα τίθενται επειγόντως  
κατά  τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. δ' σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του 
άρθρου 1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή 
του βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

11ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
(Διαδικασία Τακτική ) την 12.2.2013   ή μετ' 
αναβολή αυτής σε συζήτηση αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης στη Milenium  
(31427/2012)  μας κατά των κληρονόμων 
Ζησκάτα Αντωνίου και Μαργαρίτας.
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Σελίδα 3 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριο - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 329,64  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου . Το θέμα τίθενται επειγόντως  
κατά  τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. δ' σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του 
άρθρου 1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή 
του βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

12ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
(Διαδικασία Τακτική ) την 21.2.2013   ή μετ' 
αναβολή αυτής σε συζήτηση αίτηση 
ανακοπής (22215/2012) μας  κατά της Νίκας 
Ε. ( Δ.Π. 14386/2012 ) η οποία ζητά 
29.520,00 ευρώ.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Ορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Λαζίδης 
Δημήτριος - Διατίθεται  πίστωση συνολικού 
ποσού 250,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2013 Κ.Α.: 
00/6111.1000 με τίτλο: "Αμοιβές νομικών & 
συμβολαιογράφων", για αντιμετώπιση των 
εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου. Το θέμα τίθενται επειγόντως  
κατά  τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. δ' σε συνδυασμό με την περ. ιε' του του 
άρθρου 1 του  ν. 3852/2010, διότι η αναβολή 
του βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου.

13ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ. :Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να 
καταθέσει προτάσεις  ως εκπρόσωπος του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
(Διαδικασία Τακτική)  κατά την οποία  
συζητείται  η αίτηση (30260/2012) μας κατά 
της ΔΙΟΝ Α.Ε., η οποία συζητείται 25.2.2013 
(από αναβολή από τις 12.11.2012) .
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Επικυρώνεται η Απόφαση Δημάρχου : 
8/2013  - Ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος ο 
κ. Λαζίδης Δημήτριος - Διατίθεται  πίστωση 
συνολικού ποσού 375,15  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε 
βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού 
έτους 2013 Κ.Α.:  00/6111.1000 με τίτλο: 
"Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων" για 
αντιμετώπιση των εξόδων και της αμοιβής του 
πληρεξουσίου δικηγόρουι ,  κατά τις διατάξεις 
του δευτέρου εδαφίου της περ. δ του άρθρου 
1 σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 58  ν. 3852/2010.

14ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. :Επικύρωση της υπ' αριθμόν 
8/14.1.2013 με υπ' ΑΡ.ΠΡ. 836 απόφασης 
Δημάρχου  περί ορισμού πληρεξουσίου 
δικηγόρου κ. Δημητρίου Λαζίδη προκειμένου 
να παραστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου  
Ωραιοκάστρου σε συζήτηση και να καταθέσει 
προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης επί της αγωγής 
της Ο.Ε. με την επωνυμία «Α. Λιολίδης – Ν. 
Ασλανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.», οποία συζητείται την 
18.1.2013.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ το πρακτικό ως έχει.15ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. : Έγκριση πρακτικού 
επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 
για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση 
, παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών, ή έργων έτους 2013.
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Σελίδα 4 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(1ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 21/1/2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα,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 1ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 21/1/2013.
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