
20ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 24 Σεπτεμβρίου 2012

Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο 
Πρόεδρος έθεσε τα κάτωθι (4) τέσσερα θέματα προς συζήτηση και 
το σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή τους :

Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ189ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. : Έγκριση  γενόμενης 
δαπάνης  συνολικού  ποσού 211,10  ευρώ για 
τοποθέτηση "παρμπριζ" σε όχημα, ύστερα 
από ατύχημα.

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ190ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. : Ανάθεση παροχής  
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο με αριθμό 
Μητρώου ΑΣΘ 5265 κα Αγγελική Κουριτενλή, 
προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και να μας 
εκπροσωπήσει  για την άσκηση εφέσεως  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  
(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά 
της αριθ. 5038/12 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης,  βάση της διάταξης 
του  ιε' εδαφίου  της παρ.1 του άρθρου 72 του 
ν. 3852/2010.

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ191ΘΕΜΑ  3ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 221,40 ευρώ,  σε 
βάρος του κ.α. 00/6073.1003  με τίτλο 
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών» (θα το 
παρακολουθήσει ο υπάλληλος  Νίκος 
Μπούλης).

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, ορίζεται υπόλογος 
αυτού η κ. Μουτσίου Μελπομένη υπάλληλος 
του Δήμου & τίθεται προθεσμία απόδοσης :  
έως 30.11.2012 .

192ΘΕΜΑ  4ο Ε.Η.Δ. Έγκριση έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 
συνολικού ποσού 370,00 ευρώ , για τεχνικό 
έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ)  - Ορισμός 
υπολόγου  - Απόδοση - Ψήφιση  ισόποσης  
πίστωσης .

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η άσκηση ένδικων 
μέσων μέσων.

193ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ.:   Άσκηση ή μη ένδικων 
μέσων κατά της υπ' αριθ. 1/12 απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων του Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης , για την 
υπόθεση Λιβαρδά Χρήστου κ.λ.π. (9 
αιτούντες), με την οποία δέχεται την αίτηση 
των αιτούντων και τους αναγνωρίζει κατόχους 
στην πρότερα κατάσταση.

5

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ194ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 2.210,63 ευρώ 
στον Κ.Α. 20/7324.8002 με τίτλο : 
"Αναπλάσεις πεζοδρομίων Ν. Φιλαδέλφειας" 
αριθ. Μελ. 18/2010 .

6

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ195ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 24.292,25  ευρώ 
στον Κ.Α. 20/7323.1003 με τίτλο : 
«Κατασκευή κόμβων Κονταξοπούλου - Μακ. 
Αγώνα, Υψηλάντη - Θεσσαλονίκης & 
Αεροδρομίου – Κονταξοπούλου» αριθ. Μελ. 
12/2010 .

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (τυπικά ακυρώνεται 
η προηγούμενη απόφαση 167/12 της Ο.Ε.)

196ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. : Α' Διόρθωση της υπ' 
αριθμόν 167/12 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς : 1) το ποσό των τόκων 
από 110,01 ευρώ στο σωστό  312,15 ευρώ , 
2)  τον κ.α. 00/6496.1000 στο σωστό  
80/8113.1000 .                           Β' Ψήφιση 
πίστωσης (εκ νέου) ποσού 974,45 ευρώ στο 
κ.α. 80/8113.1000 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων, παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε)." (σύμφωνα 
με τα παραπάνω).

8

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ197ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ. : Έγκριση πινακίων : α' 
παράσταση ενώπιον Εφετείου για την 
υπόθεση "ΑΦΟΙ ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΑΒΕΤΕ" & β'  
παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για 
την υπόθεση του Δημητρίου Λαζίδη & διάθεση 
πίστωσης σε βάρος του κ.α. 00/6111.1000 με 
τίτλο "Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων", ποσού 1.291,50 ευρώ 
υπέρ,  της δικηγόρου κ. Κουριτενλή Αγγελικής 
.

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ198ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον 
κ.α. 80/8113.1000 με τίτλο «αμοιβές και έξοδα 
τρίτων,  παροχές τρίτων (ΠΟΕ)», υπέρ Α' 
ΔΟΥ  (Αφορά δικαστικά έξοδα βάσει της υπ' 
αριθ. 31608/2011 Απόφασης του Μ/λές Πρωτ. 
Θεσ/νίκης).

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ199ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ. : Έγκριση δαπανών  και 
διάθεση πιστώσεων:  α' ποσού 1.500,00 ευρώ 
στον κ.α. 00/6462.1000 με τίτλο «Δημοσίευση 
προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών – 
έργων», β' ποσού 5.000 ευρώ στον κ.α. 
00/6462.1001 με τίτλο «δημοσίευση 
προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού».

11

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ200ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 7.200,00  ευρώ 
στον κ.α. 00/6311.1000 με τίτλο «Φόροι 
τόκων».

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ201ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ. :Έγκριση δαπανών που 
έγιναν σε βάρος της πάγιας προκαταβολής 
έτους 2012 συνολικού ποσού 892,76 ευρώ. 
Διάθεση ισόποσης πίστωσης για την 
αναπλήρωση του δαπανηθέντος ποσού .

13

Σελίδα 2 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ202ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.170,03 ευρώ σε 
βάρος του κ.α. 80/8117.1010 με τίτλο "Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων ( ΠΟΕ έως 
31.12.2010)" (Αφορά εξόφληση τιμολογίων 
προμηθευτή Βασιλειάδη Α. για ανταλλακτικά - 
επισκευή Απορριμματοφόρου του πρώην 
Δήμου Μυγδονίας ύστερα από ατύχημα) .

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ203ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ. : Απόδοση λογαριασμού 
Χ.Ε. προπληρωμής του υπ' αριθμόν 595Β 
ποσού 2.040,00 ευρώ, για κάλυψη εξόδων 
τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των οχημάτων του 
Δήμου για το έτος 2012  . Απαλλαγή 
υπολόγου.

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να ασκηθούν 
ένδικα μέσα .

204ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ.:   Άσκηση ή μη ένδικων 
μέσων κατά της υπ' αριθ. 4537/29.6.12  
απόφασης Ειρηνοδικείου  Θεσ/νίκης (Τακτική 
Διαδικασία) για την υπόθεση της Α.Ε. με την 
επωνυμία  «HAPPY DAYS», με την οποία 
δέχεται αγωγή του αιτούντος και μας 
υποχρεώνει να καταβάλλουμε το ποσό των 
10.000 ευρώ νομιμοτόκως και τα δικαστικά  
έξοδα 380 ευρώ .

16

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ205ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ.: Έγκριση όρων 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' 
αριθμόν 1316 αγροτεμαχίου της Δ.Ε.  
Ωραιοκάστρου , για επαγγελματική χρήση 
(24/12 ΑΠ. Δ.Κ. ΩΡ., 141/12 Α.Δ.Σ.).

17

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ206ΘΕΜΑ 14ον Η.Δ.: Έγκριση 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
αναδόχου  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & 
ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» του έργου : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ»  Αριθμός μελέτης : 
11/2012  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας,   
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 26 του  Ν. 3669/2008.
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Σελίδα 3 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(20ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 24/9/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 24 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012 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 20ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 24/9/2012.

Σελίδα 4 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου


