
23ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 22 Οκτωβρίου 2012

Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν 
δύο (2) θέματα και το σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε τη συζήτησή 
τους .

Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ2281ο Ε.Η.Δ. :  Διάθεση  - ψήφιση της 
εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό 
πίστωσης  ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος 
του κ.α. 00/6111.1000 με τίτλο "αμοιβές 
νομικών και συμβολαιογράφων",  υπέρ 
Κουριτενλή Αγγελικής ( 190/12 Α.Ο.Ε.) .

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ2292ο Ε.Η.Δ. : Διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 1.204,02 ευρώ σε βάρος των εξόδων 
του προϋπολογισμού του Δήμου, υπέρ της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΕΗ)  ως εξής : α' ποσού 
913,31 ευρώ  Κ.Α. 20/7325.1008  με τίτλο 
"Επεκτάσεις ΦΟΠ - αύξηση ισχύος οικισμού 
Μεσαίου" ,β' ποσού 290,71 ευρώ  Κ.Α. 
20/7325.1006  με τίτλο "Επεκτάσεις ΦΟΠ - 
αύξηση ισχύος οικισμού Νεοχωρούδας" .

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ230ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. :  Διάθεση - ψήφιση  
πίστωσης  ποσού 460,00 ευρώ  στον κ.α. 
80/8117.1000 με τίτλο "Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ χρήσης 
2011)" . Αφορά δικαστικά έξοδα ( δικαιούχος 
Μπεσδεμιώτης Ευάγγελος),  βάσει της υπ' 
αριθ.  3214/2011 Απόφασης του Ε' τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας .

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ231ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : Διάθεση - ψήφιση  πίστωσης 
ποσού 14.605,12 ευρώ  στον κ.α. 
80/8117.1010 με τίτλο "Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ έως 
31.12/2010)" . Αφορά εκτέλεση της υπ' αριθ. 
4733/2011 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(δικαιούχος "Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε..Ε"), ύστερα από την 23187/12 απόφαση 
επί της ανακοπής & την αναστολή εκτέλεσης 
κατάσχεσης.

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ232ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : Έγκριση  δαπανών που 
έγιναν σε βάρος της πάγιας προκαταβολής 
έτους 2012 συνολικού ποσού 298,90  ευρώ. 
Διάθεση ισόποσης πίστωσης για την 
αναπλήρωση του δαπανηθέντος ποσού .

5

Σελίδα 1 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ233ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης  και  
διάθεση πίστωσης  ποσού 72.273,00  ευρώ  
σε βάρος του κ.α. 25/7336.1001 με τίτλο : 
«Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών»  Αρ. 
Μελέτης: 12/2012 (πρόχειρος διαγωνισμός  
και επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις ν. 3669/08), υπέρ της αναδόχου 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» .

6

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(23ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 22/10/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 22 του μήνα Οκτωβρίου 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 23ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 22/10/2012.
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