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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   1η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Προς: 

Τα τακτικά μέλη Οικονομικής 
Επιτροπής  
κο  ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κο ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ 
κο  ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  
 

 
Σας προσκαλώ να παραστείτε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  επί της οδού 
Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισογείου), τη Δευτέρα, 21 
Ιανουαρίου 2013 ,   και ώρα 11:30 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’) . 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  1/2013  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ 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.  
 
ΘΕΜΑ 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  
 
ΘΕΜΑ 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 ).  
 
ΘΕΜΑ 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.  
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. : Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων για την υπόθεση : Μ. & Κ. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.". 
 
ΘΕΜΑ 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  σε 
συζήτηση της  ανακοπής (41411/2011) μας κατά του Μαυρίδη (Δ.Π. 6169/2011) με 
την οποία ζητά 205.635,66 ευρώ .  
 
ΘΕΜΑ 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  σε  συζήτηση 
αγωγής του  Λιβάρδα Χρ. κ.λ.π. κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου . 
 
ΘΕΜΑ 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  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 . 
 
ΘΕΜΑ 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 σε  
συζήτηση αίτηση αναστολής εκτέλεσης στη Millenium  (30402/2012) για το ποσό 
των 18.908,95 ευρώ μας κατά του κληρονόμου Ζ. Ζησκάτα . 
 
ΘΕΜΑ 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  σε  συζήτηση έφεσής 
μας κατά του Κουβατά. 
 
ΘΕΜΑ 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  σε 
συζήτηση αίτηση αναστολής εκτέλεσης στη Milenium  (31427/2012)  μας κατά των 
κληρονόμων Ζησκάτα Αντωνίου και Μαργαρίτας. 
 
ΘΕΜΑ 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  σε 
συζήτηση αίτηση ανακοπής (22215/2012) μας  κατά της Νίκας Ε. ( Δ.Π. 14386/2012 
) η οποία ζητά 29.520,00 ευρώ.  
 
ΘΕΜΑ 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) . 
 
ΘΕΜΑ 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. 
  
ΘΕΜΑ 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.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
Συνημμένα : Αποδεικτικό. 
Κοινοποίηση : Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ. , Αντιδημάρχους. 
Ανάρτηση : Ιστοσελίδα. 
Τοιχοκόλληση : Πίνακα ενημέρωσης Δήμου. 
Σημείωση : Παρέχονται στοιχεία & πληροφορίες επί των παραπάνω  

θεμάτων της Η.Δ. από τη γραμματεία της Ο.Ε. τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

 
 


