
29ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 31 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Υ. 

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

Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ3121ο ΘΕΜΑ Π.Η.Δ.:  Έγκριση δαπανών  και 
διάθεση των  εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων οι οποίες 
αφορούν  υποχρεωτικές δαπάνες, ως εξής : 

α) ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 
00/6151.1000 με τίτλο "Κρατήσεις ΟΤΑ από 
ΤΑΠ",
β) ποσού 12.000,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 
20/6151.1000 με τίτλο "Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών και 
φόρων".
Γ) ποσού 100.000,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 
20/6211.1000 με τίτλο "κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος".
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και ανατίθεται η 
σύνταξη της οριστικής μελέτης  στη γεωλόγο 
μελετήτρια  κ. ΜΑΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ  του 
Κωνσταντίνου . Δεσμεύεται η Οικονομική 
Επιτροπή να εγγράψει σχετική πίστωση στο 
επόμενο οικονομικό έτος.

3132ο ΘΕΜΑ Π.Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για 
τη:«Σύνταξη υδρογεωλογικής Μελέτης για την 
ίδρυση Κοιμητηρίων  στην Τοπική Κοινότητα 
Νεοχωρούδας», σύμφωνα με σχετική  μελέτη 
προεκτίμηση αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, προϋπολογισμού  9.124,99 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.,  μετά από 
λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ314ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ σε 
βάρος του κ.α. 00/6494.1000 με τίτλο «έξοδα 
συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 
στην εταιρεία:  «ΜΠΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – 
ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)» (έξοδα σε υποθηκοφυλακείο 
και κτηματολόγιο).
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Οριζονται  ΟΜΟΦΩΝΑ οι υπάλληλοι   : 1. 
Αποστολίδης Χ. , Δόσιου Π. & Γαλανάκη Τ. , 
οι οποίοι κατέχουν στην υπηρεσία θέση 
ευθύνης  να  διενεργήσουν  δημόσια κλήρωση 
με βάση το άρθρο 26 ν. 4024/2011 για τη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων δ/σης  για 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών , 
αξιολόγηση , γνωμοδότηση (όπου απαιτείται).

315ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Ορισμός υπαλλήλων για τη 
διενέργεια δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης 
συλλογικών οργάνων διοίκησης: 
γνωμοδοτήσεις αξιολογήσεις και διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ( ν. 4024/2011).
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Σελίδα 1 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ316ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.:Έγκριση του με ημερομηνία 
21.12.2012 ΑΡ.ΠΡ. 39461 πρακτικού  της 
επιτροπής διενέργειας, γνωμοδότησης και 
αξιολόγησης εργασιών διαγωνισμών για την 
ασφάλεια των οχημάτων του Δήμου,  από το 
οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία 
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» με ποσό των 
25.688,00 ευρώ .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ317ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. :Επιστροφή πάγιας  
προκαταβολής  του Δήμου έτους 2012  
ποσού 4.000,00 €  και  απαλλαγή υπολόγου 
υπαλλήλου του Δήμου Νικολάου Μπούλη .

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ318ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 3.104,68 ευρώ για 
προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ319ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 328,59 ευρώ σε 
βάρος του κ.α. 00/6526.8007  με τίτλο 
«Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ -03-04-05 Καλ 
(λήξη 2018)».
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(29ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 31/12/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 31 του μήνα Δεκεμβρίου 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 29ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 31/12/2012.
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