
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  16- 11 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 215/2011                                              
 
 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης 1337,25€ σε βάρος του Κ.Α.00.6492 για δικαστικά έξοδα σε 
εκτέλεση της 5943/20-9-2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη 16η Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 15729/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, γ) Καρράς Ευστράτιος, µέλος δ) 
Κουσίδης Γεώργιος, ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) 
Σάββα Αικατερίνη, ζ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5943/20-9-2011 δικαστική απόφαση του Ειρηνοιδικείου Θες/νίκης  ο 
∆ήµος µας πρέπει να καταβάλλει οφειλή του προς την ΟΛΥΜΠΙΚ  Α.Ε.(ΟΛΥΜPIC) 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  συνολικού ύψους 1.337,25 €.  
   Η ψήφιση της πίστωσης ποσού 1.337,25 € θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 00.6492 του 
σκέλους των εξόδων  του προϋπολογισµού 2011. 
   Το ποσό που οφείλεται στην ανωτέρω εταιρεία αφορά την δαπάνη για φιλοξενία  µελών 
Φιλοζωικού Αυστριακού Σωµατείου που ασχολήθηκε  µε τον εµβολιασµό, στείρωση  και 
αποπαρασίτωση  αδέσποτων ζώων της Κοινότητας Μενεµένης το 1996. 
Επειδή οι διαδικασίες  για την ανάθεση του έργου της φιλοξενίας του σωµατείου δεν έγιναν , 
δηλαδή ανάθεση του έργου και ψήφιση της πίστωσης από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, η 
ξενοδοχειακή επιχείρηση απαιτεί το οφειλόµενο ποσό δικαστικώς. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. της 5943/20-9-2011 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                  Οµόφωνα 

 
Α). Ψηφίζει πίστωση 1337,25€ σε βάρος του Κ.Α.00.6492 (οφειλόµενη καταβολή προς την 
ΟΛΥΜΠΙΚ  Α.Ε.(ΟΛΥΜPIC) ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) για 
δικαστικά έξοδα σε εκτέλεση της 5943/20-9-2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης.  



Β).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   215/2011 

  
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                              
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   16-11-2011                 

 
       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


