
22ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 18 Νοεμβρίου 2011

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των : κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

167ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ. :  Απευθείας ανάθεση στον 
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη 
Πολιτικό Μηχανικό, για την εκτέλεση του 
έργου: ανακατασκευή αποκατάσταση 
ασφαλτοτάπητα Νεοχωρούδας,  συνολικού 
ποσού 7.213,95  € σε βάρος του κ.α. 
30/7333.1014.
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των : κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

168ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. :  Απευθείας ανάθεση  στην 
Παυλίδου Πολυξένη για την εκτέλεση του 
έργου ανακατασκευή δημοτικών κτηριακών 
εγκαταστάσεων οικισμού Πενταλόφου  μετά 
του συνολικού ποσού 7.213,95 €,  σε βάρος 
του κ.α. 30/7331.1007.
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των : κ.κ. Μπάτου & Καρασαββίδη .

169ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. :  Απευθείας ανάθεση στον 
Παυλίδη Δημήτριο για την εκτέλεση του έργου 
ανακατασκευή δημοτικών κτηριακών 
εγκαταστάσεων οικισμού Ωραιοκάστρου, μετά 
του συνολικού ποσού 7.213,95  €, σε βάρος 
του κ.α. 30/7331.1001 (Π.Δ. 171/87) .
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος 
του κ. Μπάτου με διατύπωση  επισήμανσης  
από κ.  Καρασαββίδη.

170ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. :  Διόρθωση της αριθ. 
139/2011 προηγούμενης απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς Κ.Α.Ε. από 
τον 20/6263.1000 στο ορθό 20/6243.1000 με 
τίτλο «Μίσθωση κινητών πραγμάτων»  και 
ειδικότερα για τη μίσθωση των κάτωθι  Μ.Ε. 
και αυτοκινήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου 
Καταστροφέας , Αρπάγη ,Φορτωτής, 
Φορτηγό .
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος 
του κ. Μπάτου με διατύπωση επισήμανσης 
από κ Καρασαββίδη.

171ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ. :  Διόρθωση της αριθ. 
71/2011 προηγούμενης απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς Κ.Α.Ε. από 
τον 25/7412.1000 στο ορθό 25/7412.1001 : 
«για δημιουργία φακέλου υποβολής για την 
πρόσκληση του Επιχειρησιακού 
προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο 
«κατασκευή αποχέτευσης οικισμών 
Πενταλόφου και Νεοχωρούδας ΔΕ 
Καλλιθέας».
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Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εισηγούμαστε ομόφωνα προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο την παραίτηση του Δήμου 
Ωραιοκάστρου από την ασκηθείσα έφεση 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης κατά της υπ' αριθ.αριθ. 
7026/3.12.2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης,  για το επίδομα των 176 € 
(ευρώ) μηνιαίως σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 2 του ν. 3852/2010, μετά από 
γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου. Η 
απόφαση λαμβάνεται  με τη  διατύπωση 
επιφύλαξης από τους κ.κ.:  Μπάτο & 
Καρασαββίδη.

172ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ. :  Παραίτηση ή μη του Δήμου 
Ωραιοκάστρου από την ασκηθείσα έφεση 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης κατά της με αριθ. 
7026/3.12.2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης για το επίδομα των 176 € 
(ευρώ) μηνιαίως σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 2 του ν. 3852/2010 . Εισηγείται ο 
νομικός σύμβουλος του Δήμου.
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Εγκρίνεται Ομόφωνα  η έκδοση Χρηματικού 
εντάλματος (Χ.Ε.Π.) προπληρωμής ως τίθεται 
το θέμα. Ορίζεται υπόλογος Χ.Ε.Π. ο κος 
Λαζίδης Δημήτριος δικηγόρος του Δήμου  και  
ορίζεται ο χρόνος απόδοσης του Χ.Ε.Π. έως 
την  :  30/11/2011 .

173ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ. : 
7.1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 342,77 €, 
για την καταβολή των δικαιωμάτων του 
Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως Ν. 
Θεσσαλονίκης  από τη μεταγραφή των 
δικαστικών αποφάσεων: 
     α) υπ’  αριθ. 9264/2010  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  &  
     β) υπ’ αριθ. 32141/2010 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , για ακίνητα 
που αποκτήθηκαν με τα 
          προσόντα   της έκτακτης χρησικτησίας 
και χρήζουν μεταγραφής. 
7.2  Ορισμός υπολόγου .
7.3 Ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος 
των κάτωθι κ.α. των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:  
    α) 00/6491.0000 με τίτλο «έξοδα 
εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου» ποσού 300,00 € & 
    β) 00/6491.8000  με όμοιο τίτλο  ποσού 
42,77 € .
7.4 Ορισμός προθεσμίας απόδοσης ΧΕΠ.
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

1)  Ακυρώνεται η  υπ’ αριθμόν 123/2011 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διότι εκ 
παραδρομής δεν αναφέρθηκε το ορθό ποσό. 

2) Αποφασίζεται η λήψη νέας απόφασης περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης με 
το ορθό ποσό  των : 40.000,00 €  σε βάρος  
του κ.α. 20/6243.1000 με τίτλο «μίσθωση 
κινητών πραγμάτων», για τη  μίσθωση δύο (2) 
απορριμματοφόρων οχημάτων για εργασίες 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
του Δήμου μας , για χρονικό διάστημα που θα 
αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 
και τη συμπλήρωση τριών μηνών.
  Η απόφαση λαμβάνεται μετά από σχετική 
έγκριση από την Απ/νη Δ/ση.   Θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία απευθείας ανάθεση 
κινητών πραγμάτων με απόφαση Δημάρχου, 
με βάση άρθρο 199 ν. 3463/2006. 

Στην απόφαση μειοψηφούν οι κ.κ. :  Μπάτος  
&  Καρασαββίδης.

174ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ. :  Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 
123/2011 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
12.915,00 € σε βάρος  του κ.α. 20/6243.1000 
με τίτλο «μίσθωση κινητών πραγμάτων», για 
τη  μίσθωση δύο (2) απορριμματοφόρων 
οχημάτων για εργασίες αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου μας και 
λήψη νέας,  διότι εκ παραδρομής δεν 
αναφέρθηκε  το ορθό ποσό.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(22ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 18/11/2011 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τσεσμελή Ειρήνη 

2. Γεωργιάδου Χριστίνα

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 22ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 18/11/2011.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


