
10ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 20 Μαΐου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 14438

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης 
90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η 
ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και 
κατ΄ επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 
ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική 
προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς και στο 
χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» - 
Υποέργο [1] της Πράξης [376284]. (ΕΗ 1)

233Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για 
την 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του 
έργου και κατ΄ επέκταση την χορήγηση 
παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για 
την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών
 του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και 
δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων 
πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα 
οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 
97, 100, 109 καθώς και στο χώρο δημοτικού 
γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284].

1

Ομόφωνα απορρίπτεται η αριθμ. 13059/2-5-
2014 ένσταση της Μπλιούμη Θεοφανίας που 
υποβλήθηκε στον διαγωνισμό για την 
προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού» με βάση την από 7/5/2014 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. (1 ΗΔ)

234 Εξέταση της αριθμ. 13059/2-5-2014 ένστασης 
που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό για την 
προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού» με βάση την από 7/5/2014 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

2

Ομόφωνα εγκρίνεται το από 08-05-2014 
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» και 
κατακυρώνεται η ανάθεση της προμήθειας 
στην εταιρεία «PC SYSTEMS A.E.» με το 
ποσό των 14.501,65 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  (2 ΗΔ)

235 Έγκριση του από 8-05-2014 πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια Μηχανογραφικού 
εξοπλισμού» και κατακύρωση αποτελέσματος.

3

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 492,00€ για «Προμήθεια ενός 
ανιχνευτή πλαστών χαρτονομισμάτων», σε 
βάρος του ΚΑ 10.7135.1000 οικονομικού 
έτους 2014. ΠΑΔ 505/2014. (3 ΗΔ)

236 Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00€ για 
«Προμήθεια ενός ανιχνευτή πλαστών 
χαρτονομισμάτων», σε βάρος του ΚΑ 
10.7135.1000 οικονομικού έτους 2014. ΠΑΔ 
505/2014.

4

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.498,14 € για «Εκτυπώσεις 
τοπογραφικών σχεδίων (Έγχρωμα & 
ασπρόμαυρα)», σε βάρος του ΚΑ 
30.6615.1000 οικονομικού έτους 2014. ΠΑΔ 
506/2014. (4 ΗΔ)

237 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.498,14 € για 
«Εκτυπώσεις τοπογραφικών σχεδίων 
(Έγχρωμα & ασπρόμαυρα)», σε βάρος του ΚΑ
 30.6615.1000 οικονομικού έτους 2014. ΠΑΔ 
506/2014.

5

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Ομόφωνα εγκρίνεται α) η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.154,88 ευρώ για τοποθέτηση στύλων
 και φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό της
 οδού Πέτρου & Παύλου με την διασταύρωση 
με την οδό Ι. Χρυσοστόμου, στην περιοχή 
Ωραιοκάστρου, β) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
1.155,68 ευρώ και γ) ο ορισμός του δημοτικου
 υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπολόγου 
διαχείρισης του παραπάνω εντάλματος. ΠΑΔ 
502/2014. (5 ΗΔ)

238 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.154,88 ευρώ για 
τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων 
για τον φωτισμό της οδού Πέτρου & Παύλου 
με την διασταύρωση με την οδό Ι. 
Χρυσοστόμου, στην περιοχή Ωραιοκάστρου. 
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 1.155,68 
ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 502/2014.

6

 Ομόφωνα εγκρίνεται α) η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.464,64 ευρώ για τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων 150 Νατρίου σε 
υφιστάμενους στύλους στη Δημοτική 
Κοινότητα Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (περιοχή Παλαιοκάστρου) οδός
 Ζακύνθου, β) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
3.465,44 ευρώ και γ) ο ορισμός του δημοτικού
 υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπολόγου 
διαχείρισης του παραπάνω εντάλματος. ΠΑΔ 
503/2014. (6 ΗΔ)

239 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.464,64 ευρώ για 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 150 
Νατρίου σε υφιστάμενους στύλους στη 
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (περιοχή Παλαιοκάστρου) οδός
 Ζακύνθου. Έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
3.465,44 ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 
503/2014.

7

 Ομόφωνα εγκρίνεται α) η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.309,77 ευρώ για επέκταση του 
δικτύου φωτισμού με δύο στύλους και 
ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο φωτιστικών 
σωμάτων 150 Νατρίου στην Τοπική Κοινότητα
 Νεοχωρούδας, της Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, έξω από
 την οικία Πεϊκίδη Ιωάννη (αριθμ. παροχής 
20690836), β) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
2.310,57 ευρώ και γ) ο ορισμός του δημοτικού
 υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπολόγου 
διαχείρισης του παραπάνω εντάλματος. ΠΑΔ 
504/2014. (7 ΗΔ)

240 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.309,77 ευρώ για 
επέκταση του δικτύου φωτισμού με δύο 
στύλους και ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο 
φωτιστικών σωμάτων 150 Νατρίου στην 
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, έξω από την οικία Πεϊκίδη 
Ιωάννη (αριθμ. παροχής 20690836). Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 2.310,57 
ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 504/2014.

8

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάκληση της αριθμ. 
391/15.04.2014 Πρότασης Ανάληψης 
Δαπάνης (ΠΑΔ) του ΚΑΕ 00.6073.1001 με 
τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 
και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών» 400,00 €, λόγω 
ακύρωσης του σχετικού σεμιναρίου. Σχετική η 
αριθμ. 202/2014 προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. (8 ΗΔ)

241 Ανάκληση της αριθμ. 391/15.04.2014 
Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) του ΚΑΕ
 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών» 400,00 €. Σχετική η αριθμ. 
202/2014 προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 200.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
15.7326.1313 με τίτλο «Ανάπλαση 
αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών 
πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και 
αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 
501/13.05.2014. (9 ΗΔ)

242 Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 15.7326.1313 με τίτλο 
«Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 
501/13.05.2014.
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Σελίδα 2 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.559,40,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7323.1346 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
οδών Μπελογιάννη και Κ. Κουν Δ.Κ. Λητής» 
για την πληρωμή του 2ου Λογαριασμού στην 
ανάδοχο του έργου «Τρικκαλιώτη Ελένη». 
ΠΑΔ 495/30.04.2014. (10 ΗΔ)

243 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.559,40,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7323.1346 με τίτλο 
«Ασφαλτόστρωση οδών Μπελογιάννη και Κ. 
Κουν Δ.Κ. Λητής». ΠΑΔ 495/30.04.2014.

11

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 74.666,22,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7321.1004 με τίτλο «Προσθήκη Αιθουσών 
στο 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου (2/2011)» για 
την πληρωμή του 6ου Λογαριασμού στην 
ανάδοχο «Κ/Ξ Ζωίδης Δημήτριος - 
Κωνσταντίνου Θεόδωρος & Μιχαήλ Κολιούσης
 - Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Ο.Ε.». ΠΑΔ 
498/13.05.2014. (11 ΗΔ)

244 Ψήφιση πίστωσης ποσού 74.666,22,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7321.1004 με τίτλο 
«Προσθήκη Αιθουσών στο 2ο Λύκειο 
Ωραιοκάστρου (2/2011)». ΠΑΔ 
498/13.05.2014.

12

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 45.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7321.9028 με τίτλο «Προσθήκη καθ΄ ύψος 
τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στο 
υφιστάμενο κτίριο Β΄ του 1ου Λυκείου 
Ωραιοκάστρου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις 
αριθ. μελ. 14/2009)» για την πληρωμή του 
5ου και 6ου Λογαριασμού στον ανάδοχο 
«Πεΐτση Αναστάσιο». ΠΑΔ 500/13.05.2014. 
(12 ΗΔ)

245 Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.800,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7321.9028 με τίτλο 
«Προσθήκη καθ΄ ύψος τριών (3) αιθουσών 
διδασκαλίας στο υφιστάμενο κτίριο Β΄ του 1ου 
Λυκείου Ωραιοκάστρου και εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις αριθ. μελ. 14/2009)». ΠΑΔ 
500/13.05.2014.
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Σελίδα 3 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(10ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 20/5/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 23  του μήνα Μαΐου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή,  ο 
υπογεγραμμένος   Τύπου Σαράντης    υπάλληλος του Δήμου     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,    τοιχοκόλλησα

1.   

2.

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 10ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 20/5/2014.

Σελίδα 4 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου


