
11ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 11 Ιουνίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 16776

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ακύρωση της με
 αριθμ. 184/2012 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής ( Κύρωση του ΑΡ.ΠΡ. 
28077/29.8.12 πρακτικού δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων 
που βρίσκονται στην τοποθεσία «Ντουσιούκ 
Γκερένια» περιοχής «Μπεϊλίκ» της Τ. 
Κ.Νεοχωρούδας, για υπαίθρια αποθήκευση  
(12/11 ΑΠ.  Τ. Κ. Νεοχωρούδας , 379/11 
Α.Δ.Σ.) : 
1 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 56 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ. ,
2 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 77 αγρό) εμβ.10.000 
τ.μ., 
3 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 64 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ, & 
4 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 65 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ.,  
  από την οποία   αναδείχθηκε   πλειοδότης  η: 
"TRIAS ECO ΑΒΕΤΕ ",  με το ποσό 340,00 
ευρώ /έτος .Εξουσιοδότηση Δημάρχου για 
υπογραφή σύμβασης.) λόγω μη προσαρμογής
 του ΓΠΣ με την εν λόγω μίσθωση και 
κατοόπιν τέλος υπεύθυνης δήλωσης του 
ανωτέρω πλειοδότη ότι αποσύρει το 
ενδιαφέρον για την μίσθωση . Παρών δηλώνει 
το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος

246Ακύρωση της με αριθμ. 184/2012 απόφασης 
της  Οικονομικής Επιτροπής
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού  59.778,00 σε βάρος του Κ.Α
 02.30.6233.1000 για  ‘Μίσθωση μηχανημάτων
  εν’ όψει της θερινής περιόδου για την 
εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας. Σχετ:   
ΠΑΔ: 560/2014 . Παρών το δηλώνει το μέλος 
Καραστερίου Ε. και καταψηφίζει το μέλος 
Καρύδης Α .  ( λόγω της απευθείας ανάθεσης 
. Οι αγροτικοί δρόμοι πρέπει να 
φωτογραφίζονται πριν και μετά τον καθαρισμό
 ).

247Ψήφιση πίστωσης ποσού  59.778,00 σε βάρος
 του Κ.Α 02.30.6233.1000 για  ‘Μίσθωση 
μηχανημάτων  εν’ όψει της θερινής περιόδου 
για την εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας. 
Σχετ:   ΠΑΔ: 560/2014
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Παρών δηλώνει  τα μέλος της Επιτροπής  
Καραστερίου Ευάγγελος και καταψηφίζει το 
μέλος  Καρύδης Αθανάσιος

248Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών
 – μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
και γραφικής ύλης» προϋπολογισμού 
27.744,13 €, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
και ψήφιση πίστωσης
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Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά ππλειοψηφία εγκρίνεται η έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων
 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια εξοπλισμού στα  πλαίσια 
υλοποίησης του έργου: Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
crossborder area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-
2013» .Παρών δηλώνει  τα μέλος της 
Επιτροπής  Καραστερίου Ευάγγελος και 
καταψηφίζει το μέλος  Καρύδης Αθανάσιος ( 
υπάγεται στις απογορεύσεις της μετεκλογικής 
περιόδου )

249Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού προϋπολογισμού 230.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
την προμήθεια εξοπλισμού στα  πλαίσια 
υλοποίησης του έργου: Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
crossborder area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-
2013» .
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Ομόφωνα εγκρίνεται η ματαίωση του 
διαγωνισμού για την προμήθεια  « Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων» ύστερα από την αριθμ. 
176/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία κηρύχτηκε άγονος , 
βάσει του  από 29/4/2014 πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής  .

250Λήψη απόφασης για την ματαίωση του 
διαγωνισμού για την προμήθεια  « Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων» ύστερα από την αριθμ. 
176/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία κηρύχτηκε άγονος , 
βάσει του  από 29/4/2014 πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής  .

5

 Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 306,67 € σε βάρος του ΚΑΕ : 
80.8117.1001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 & 2012 )» προϋπολογισμού οικ.2014 
ΠΑΔ /  508  / 20.05.2014

251 Ψήφιση πίστωσης ποσού 306,67 € σε βάρος 
του ΚΑΕ : 80.8117.1001 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012 )» προϋπολογισμού 
οικ.2014 ΠΑΔ /  508  / 20.05.2014
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Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 450,00 € σε βάρος του ΚΑΕ: 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών» προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ 
/ 507 / 20.05.2014  .

252Ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € σε βάρος 
του ΚΑΕ: 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών» προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ 
/ 507 / 20.05.2014  .
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Κατά πλειοψηφία  εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του 
ΚΑΕ  : 30.7412.8000 με τίτλο «Μελέτη 
αποχέτευσης & βιολογικού καθαρισμού Δήμου
 Καλλιθέας (Αριθ. Μελ. 341/04) » 
προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ /   512  / 
30.05.2014. Παρών δηλώνουν τα μέλη 
Καρύδης και Καραστερίου .

253Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑΕ  : 30.7412.8000 με τίτλο 
«Μελέτη αποχέτευσης & βιολογικού 
καθαρισμού Δήμου Καλλιθέας (Αριθ. Μελ. 
341/04) » προϋπολογισμού οικ.2014 ΠΑΔ /   
512  / 30.05.2014.
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Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάκληση των με 
αριθμ. 92,93,95,96,97/23.01.2014  Πράξεων 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) συνολικού ποσού 
22.000,00 ,  κατόπιν της με αριθμ. 264./30-5-
2014 εισήγησης  του  Τμήματος 
Προϋπολογισμού – Προμηθειών  & 
Λογιστηρίου .

254Ανάκληση των με αριθμ. 
92,93,95,96,97/23.01.2014  Πράξεων 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) συνολικού ποσού 
22.000,00 ,  κατόπιν της με αριθμ. 264./30-5-
2014 εισήγησης  του  Τμήματος 
Προϋπολογισμού – Προμηθειών  & 
Λογιστηρίου .
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο ορισμός του 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαζίδη 
Δημήτριου για άσκησης προσφυγής κατά της 
υπ’ αρ. 24060/2014 απόφασης του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 
152 του ν. 3463/2006. Παρών δηλώνουν  τα 
μέλη της Επιτροπής  Καραστερίου Ευάγγελος 
και  Καρύδης Αθανάσιος .

255Ορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Λαζίδη Δημήτριου για άσκησης προσφυγής 
κατά της υπ’ αρ. 24060/2014 απόφασης του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
 Θράκης, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 
152 του ν. 3463/2006.
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Κατά πλειοψηφία ορίζεται ο κος 
Κυριακόπουλος ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο 
Επικρατείας για τη συζήτηση και αντίκρουση 
της αριθμ. 7240/2011 αίτησης αναίρεσης του 
Μπάρμπα Πέτρου του Ευθυμίου κατά του 
Δήμου και της αριθμ. 906/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου  .Παρών δηλώνουν  τα 
μέλη της Επιτροπής  Καραστερίου Ευάγγελος 
και  Καρύδης Αθανάσιος .

256Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο 
Επικρατείας για τη συζήτηση και αντίκρουση 
της αριθμ. 7240/2011 αίτησης αναίρεσης του 
Μπάρμπα Πέτρου του Ευθυμίου κατά του 
Δήμου και της αριθμ. 906/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου .
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(11ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 11/6/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 16  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα,  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 11ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 11/6/2014.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


