
12ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 9 Ιουλίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 20351

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 100.000,00 € 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, Γ 119,22,97,100,109 καθώς  στο 
χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» 
ΠΑΔ / 616 / 07.07.2014 .

257Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € 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, Γ 119,22,97,100,109 καθώς  στο 
χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» 
ΠΑΔ / 616 / 07.07.2014 .

1

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ : 
00.6462.1001 με τίτλο «Δημοσίευση 
προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού.» 
ΠΑΔ /  619   / 07.07.2014.

258Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ : 00.6462.1001 με τίτλο 
«Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης 
προσωπικού.» ΠΑΔ /  619   / 07.07.2014.

2

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 63.600,00 € σε βάρος του ΚΑ : 
25.7135.1001 με τίτλο «Προμήθεια 
Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου "Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area" με 
το ακρωνύμιο "CIVILWATER" στο πλαίσιο του
 Προγρ/τος "Ελλάδα-Βουλγαρία"»  ΠΑΔ / 618  
/ 07.07.2014 .

259Ψήφιση πίστωσης ποσού 63.600,00 € σε 
βάρος του ΚΑ : 25.7135.1001 με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου "Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
cross border area" με το ακρωνύμιο 
"CIVILWATER" στο πλαίσιο του Προγρ/τος 
"Ελλάδα-Βουλγαρία"»  ΠΑΔ / 618  / 
07.07.2014 .

3

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.250,00 € σε βάρος του ΚΑ  : 
30.6142.1012 με τίτλο «Τεχνική βοήθεια 
Δήμου Ωραιοκάστρου» ΠΑΔ /617 / 07.07.2014

260Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.250,00 € σε 
βάρος του ΚΑ  : 30.6142.1012 με τίτλο 
«Τεχνική βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου» ΠΑΔ
 /617 / 07.07.2014

4

Ομόφωνα εγκρίνεται η Υπαγωγή αιτήσεων 
πολιτών στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014  ( 
ΦΕΚ 93 Α΄10 -04 -2014 ) .

261Υπαγωγή αιτήσεων πολιτών στην ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 
4257/2014  ( ΦΕΚ 93 Α΄10 -04 -2014 ) .

5

Ομόφωνα εγκρίνεταιην η άσκηση  εφέσεως  
κατά της αριθμ. 7708/2014 απόφασης 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 
3852/2014 ( υπόθεση Νικολάου και Ιωάννη 
Σωσίδη ) .

262Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη 
εφέσεως κατά της αριθμ. 7708/2014 
απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθρ. 72 του Ν. 3852/2014 ( υπόθεση 
Νικολάου και Ιωάννη Σωσίδη ) .

6

Ομόφωνα εγκρίνεται ο ορισμός του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου Λαζίδη Δημήτριου για 
άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 
43570/10.6.2014 απόφασης του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 
152 του ν. 3463/2006.

263 .Ορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Λαζίδη Δημήτριου για άσκησης προσφυγής 
κατά της υπ’ αρ. 43570/10.6.2014 απόφασης 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον της επιτροπής
 του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

7

Σελίδα 1 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(12ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 9/7/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 11  του μήνα Ιουλίου  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 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 12ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 9/7/2014.
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