
14ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 4 Αυγούστου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 22698

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η Παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Αρ. Μελέτης: 11/2014 .  
Αρ. Έργου: 11/2014 έως 22-11-2014  ( 5 
μήνες )

270Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Αρ. Μελέτης: 
11/2014 .  Αρ. Έργου: 11/2014

1

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται στα πλάισια 
υλοποίησης της μελέτης " Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κονταξοπούλειου κλειστού 
Γυμναστηρίου" η  ανάθεση : 
α) Αρχιτεκτονικής Μελέτης (κατηγορία 6) 
ποσού αμοιβής 8.181,82 €, Φ.Π.Α. 1.881,82 € 
και σύνολο 10.063,64 €  ( στον μελετητή 
Παπαδόπουλο Φ. ) 
β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης 
(κατηγορία 9) ποσού αμοιβής 3.962,38 €, 
Φ.Π.Α. 911,35 € και σύνολο 4.873,73 € ( στον 
μελετήτρια Φραγκίδου Α.  ) . Παρών δηλώνει 
το μέλος της Επιτροπής Καραστερίου Ε.

271Λήψη απόφασης , στα πλάισια υλοποίησης 
της μελέτης " Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κονταξοπούλειου κλειστού Γυμναστηρίου" για 
την ανάθεση : 
α) Αρχιτεκτονικής Μελέτης (κατηγορία 6) 
ποσού αμοιβής 8.181,82 €, Φ.Π.Α. 1.881,82 € 
και σύνολο 10.063,64 € 
β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης 
(κατηγορία 9) ποσού αμοιβής 3.962,38 €, 
Φ.Π.Α. 911,35 € και σύνολο 4.873,73 €

2

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.749,67 € για την προμήθεια " 
Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας" ΠΑΔ
 : 690 /14 .

272Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.749,67 € για την 
προμήθεια " Προμήθεια μέσων Ατομικής 
Προστασίας" ΠΑΔ : 690 / 14 .

3

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ανάκληση της με 
αριθμ. 576 /2014 Πρότασης Ανάληψης 
Δαπάνης και ακύρωση της με αριθμ. 247 
/2014  οικονομικής Επιτροπής .

273Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με 
αριθμ. 576 /2014 Πρότασης Ανάληψης 
Δαπάνης και ακύρωση της με αριθμ. 247 
/2014  οικονομικής Επιτροπής .

4

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Απαλλαγή υπολόγου 
Μενεξέ Αθανάσιου από το ( ΧΕΠ 355 Β 
/2014  ) .

274Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ 355 Β /2014  ) .

5

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Απαλλαγή υπολόγου 
Παναγιώτου Ευαγγελίας από το  ΧΕΠ 243 Β 
/2014   .

275Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ 243 Β /2014  ) .

6

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Απαλλαγή της 
υπολόγου Παναγιώτου Ευαγγελίας  από το 
ΧΕΠ 242 Β/2014  /2014.

276Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ 242 Β/2014  /2014.

7

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού   5.387,40 ευρώ   βάρος του Κ.Α.Ε. 
10.7134.1003 οικονομικού έτους 2014 για την 
προμήθεια εφαρμογής «Διαχείριση 
Προμηθειών» Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ): 632/14.

277 Ψήφιση πίστωσης ποσού   5.387,40 ευρώ   
βάρος του Κ.Α.Ε. 10.7134.1003 οικονομικού 
έτους 2014 για την προμήθεια εφαρμογής 
«Διαχείριση Προμηθειών» Πρόταση Ανάληψης
 Δαπάνης (ΠΑΔ): 632/14.

8

Σελίδα 1 από 7Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού   12.109,47 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.6662.1000 οικονομικού έτους 2014 για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 633/14 .

278Ψήφιση πίστωσης ποσού   12.109,47 ευρώ σε
 βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6662.1000 οικονομικού 
έτους 2014 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
 υλικού. Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 
633/14 .

9

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 1.627,20  ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 35.6692.1000 οικονομικού έτους 
2014 για την προμήθεια δένδρων. Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 624/14 . Παρών 
δηλώνει το μέλος της Επιτροπής Καραστερίου
 Ε.

279Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.627,20  ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 35.6692.1000 οικονομικού 
έτους 2014 για την προμήθεια δένδρων. 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 624/14 .

10

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 9.736,06 € σε βάρος του ΚΑ   
00.6718.1002 με τίτλο «Απόδοση στην 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Ωραιοκάστρου "ΔΗΚΕΩ" (Επιχορήγηση για το 
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) » ΠΑΔ /  575 / 
11.06.2014  .

280 Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.736,06 € σε 
βάρος του ΚΑ   00.6718.1002 με τίτλο 
«Απόδοση στην Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ωραιοκάστρου "ΔΗΚΕΩ" 
(Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι) » ΠΑΔ /  575 / 11.06.2014  .

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.876,47 € σε βάρος του ΚΑ   
25.7336.1001 με τίτλο «Αντιστηρίξεις πρανών 
εκσκαφών» ΠΑΔ / 631  / 10.07.2014 .

281Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.876,47 € σε 
βάρος του ΚΑ   25.7336.1001 με τίτλο 
«Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών» ΠΑΔ / 
631  / 10.07.2014 .

12

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.147,76 € σε βάρος του ΚΑ   
30.7412.8004 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)» ΠΑΔ /  614  / 07.07.2014

282Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.147,76 € σε 
βάρος του ΚΑ   30.7412.8004 με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)» ΠΑΔ /  614  / 07.07.2014

13

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 27.300,00 € σε βάρος του 
ΚΑ   30.7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση-
επισκευή αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Λητής
 αριθμ.μελ.209/10» ΠΑΔ / 615  / 07.07.2014
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

283Ψήφιση πίστωσης ποσού 27.300,00 € σε 
βάρος του ΚΑ   30.7331.0016 με τίτλο 
«Συντήρηση-επισκευή αύλειου χώρου 
Νηπιαγωγείου Λητής αριθμ.μελ.209/10» ΠΑΔ 
/ 615  / 07.07.2014

14

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ανάκληση Πρότασης 
Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ. ) 
293/14.03.2014» ποσού 22.352,55 .

284Ανάκληση Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης ( 
ΠΑΔ. ) 293/14.03.2014» ποσού 22.352,55 .

15

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ανάκληση Πρότασης 
Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ.65/28.01.2014 
ποσού 664,94.

285Ανάκληση Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης 
ΠΑΔ.65/28.01.2014 ποσού 664,94.

16

Ομόφωνα εγκρίνονται οι δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από την «ΠΑΓΙΑ 
Προκαταβολή» συνολικού ποσού  2.742,10 
ευρώ και η αναπλήρωση του ποσού της ,  
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
32,33,34,37 και παρ.7 του άρθρου 35 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

286Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 
από την «ΠΑΓΙΑ Προκαταβολή» συνολικού 
ποσού  2.742,10 ευρώ και την αναπλήρωση 
του ποσού της ΠΑΓΙΑΣ Προκαταβολής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
32,33,34,37 και παρ.7 του άρθρου 35 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

17

Σελίδα 2 από 7Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του 
ΚΑ   30.7333.8010 με τίτλο «Διαμόρφωση 
εισόδου Μονολόφου Αριθ. Μελ. 435/08» ΠΑΔ 
/  634  / 16.07.2014
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

287Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ   30.7333.8010 με τίτλο 
«Διαμόρφωση εισόδου Μονολόφου Αριθ. Μελ.
 435/08» ΠΑΔ /  634  / 16.07.2014

18

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 109.397,30 € σε βάρος του ΚΑ   
20.6721.1000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ 
Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος Θεσ/νικης» ΠΑΔ / 
643 / 24.07.2014

288Ψήφιση πίστωσης ποσού 109.397,30 € σε 
βάρος του ΚΑ   20.6721.1000 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος 
Θεσ/νικης» ΠΑΔ / 643 / 24.07.2014

19

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 562,00 € σε βάρος του ΚΑ   
80.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ΠΑΔ /  645 / 
24.07.2014 .

289Ψήφιση πίστωσης ποσού 562,00 € σε βάρος 
του ΚΑ   80.8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων , παροχές τρίτων(ΠΟΕ)» ΠΑΔ /  
645 / 24.07.2014 .

20

 Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 6.282,16 € σε βάρος του ΚΑ   
80.8114.1000 με τίτλο «Φόροι τέλη (ΠΟΕ)» 
ΠΑΔ / 647 / 24.07.2014  .

290 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.282,16 € σε 
βάρος του ΚΑ   80.8114.1000 με τίτλο «Φόροι 
τέλη (ΠΟΕ)» ΠΑΔ / 647 / 24.07.2014  .

21

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.518,90 € σε βάρος του ΚΑ   
00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 
χρεών για λειτουργικές δαπάνες» .ΠΑΔ / 649  
/ 24.07.2014

291Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.518,90 € σε 
βάρος του ΚΑ   00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι 
εκ λοιπών χρεών για λειτουργικές δαπάνες» 
.ΠΑΔ / 649  / 24.07.2014

22

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ  
10.6643.1001 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού 
αερίου θέρμανσης» ΠΑΔ /646   / 24.07.2014

292Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ  10.6643.1001 με τίτλο 
«Προμήθεια φυσικού αερίου θέρμανσης» ΠΑΔ
 /646   / 24.07.2014

23

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.152,74 € σε βάρος του ΚΑ   
80.8117.1010 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΕΩΣ 31-12-
2010)» ΠΑΔ /  648    / 24.07.2014 .

293Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.152,74 € σε 
βάρος του ΚΑ   80.8117.1010 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΕΩΣ 
31-12-2010)» ΠΑΔ /  648    / 24.07.2014 .

24

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 30.000,00 σε βάρος του ΚΑΕ 
00.6526.1005 με τίτλο « Χρεολύσια δανείου 
Πειραιώς -6103 ( Λήξη 27-07-2019 )» . ΠΑΔ 
644 /2014 .

294Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 σε βάρος
 του ΚΑΕ 00.6526.1005 με τίτλο « Χρεολύσια 
δανείου Πειραιώς -6103 ( Λήξη 27-07-2019 )» 
. ΠΑΔ 644 /2014 .

25

Ομόφωνα εγκρίνονται τα επικαιροποιημένα  
δικαιολογητικά συμμετοχής που 
προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου 
«Διαμόρφωση Εισόδου Πενταλόφου Δήμου 
Καλλιθέας» Αρ. Μελ. 19/2010 .

295 Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών συμμετοχής που 
προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου 
«Διαμόρφωση Εισόδου Πενταλόφου Δήμου 
Καλλιθέας» Αρ. Μελ. 19/2010 .

26

Ομόφωνα εγκρίνονται τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά  συμμετοχής, που 
προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 
201/2010 ).

296Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, που 
προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 
201/2010 ).

27

Σελίδα 3 από 7Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η υπαγωγή αιτήσεων 
πολιτών στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  
οφειλών σύμφωνα με το νόμο Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ.93 Α΄ 10-04-2014)».

297Υπαγωγή αιτήσεων πολιτών στη ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών σύμφωνα με το 
νόμο Ν.4257/2014 (ΦΕΚ.93 Α΄ 10-04-2014)».

28

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 2.490,75  ευρώ σε βάρος 
του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού οικον. 
2014  ,  για  επέκταση του δικτύου φωτισμού 
με ένα στύλο και ταυτόχρονη τοποθέτηση 
φωτιστικού σώματος 150 νατρίου στη 
Δημοτική Κοινότητα Μεσαίου της Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου
 σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με 
αριθμ.πρωτ. 51272/09-05-2014.  Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  2.491,55 
ευρώ  . Σχετ:  ΠΑΔ  639/2014 . Υπόλογος 
διαχείρισης του  ΧΕΠ ορίζεται ο δημοτικός 
υπάλληλος Μενεξές Αθ. 
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

298Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.490,75  ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού
 οικον. 2014  ,  για  επέκταση του δικτύου 
φωτισμού με ένα στύλο και ταυτόχρονη 
τοποθέτηση φωτιστικού σώματος 150 νατρίου 
στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαίου της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με  έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ.πρωτ. 51272/09-05-2014.  
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  2.491,55 
ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  ΠΑΔ  
639/2014

29

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 1.390,64  ευρώ σε βάρος 
του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού οικον. 
2014 , για  τοποθέτηση κολώνων για τον 
φωτισμό της ανώνυμης οδού (περιοχή 
γεωτρήσεις Παπαδόπουλος) στη Δημοτική 
Ενότητα Ωραιοκάστρου σύμφωνα με  έγγραφο
 της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ.πρωτ. 51274/09-05-
2014 . Έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 
 1.391,44 ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  
ΠΑΔ 640/2014 .Υπόλογος διαχείρισης του  
ΧΕΠ ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος Μενεξές 
Αθ.   Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

299Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.390,64  ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού
 οικον. 2014 , για  τοποθέτηση κολώνων για 
τον φωτισμό της ανώνυμης οδού (περιοχή 
γεωτρήσεις Παπαδόπουλος) στη Δημοτική 
Ενότητα Ωραιοκάστρου σύμφωνα με  έγγραφο
 της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ.πρωτ. 51274/09-05-
2014 . Έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 
 1.391,44 ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  
ΠΑΔ 640/2014

30

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 871,58 ευρώ σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού οικον. 
2014 , για τοποθέτηση τριών μετρητών για την
 αντικατάσταση φωτισμού στους κεντρικούς 
δρόμους Λητής και Μελισσοχωρίου  σύμφωνα
 με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ.πρωτ. 
51270/09-05-2014 . Έγκριση έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού  ποσού  872,38  ευρώ  και ορισμός 
υπολόγου. Σχετ:  ΠΑΔ 638/2014   . Υπόλογος 
διαχείρισης του  ΧΕΠ ορίζεται ο δημοτικός 
υπάλληλος Μενεξές Αθ. 
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

300Ψήφιση πίστωσης ποσού 871,58 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού
 οικον. 2014 , για τοποθέτηση τριών μετρητών 
για την αντικατάσταση φωτισμού στους 
κεντρικούς δρόμους Λητής και Μελισσοχωρίου
  σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με 
αριθμ.πρωτ. 51270/09-05-2014 . Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  872,38  
ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  ΠΑΔ 
638/2014  .
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 Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 2.200,22  ευρώ σε βάρος 
του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού οικον. 
2014 , για τοποθέτηση κολώνων για τον 
φωτισμό της οδού (οικία Τζήκα Αθανασίου) 
στο Πετρωτό του Δήμου Ωραιοκάστρου , 
σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με 
αριθμ.πρωτ. 51271/09-05-2014 . Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  2.201,02 
ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  ΠΑΔ  
642/23014 . Υπόλογος διαχείρισης του  ΧΕΠ 
ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος Μενεξές Αθ. 
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

301 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,22  ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού
 οικον. 2014 , για τοποθέτηση κολώνων για 
τον φωτισμό της οδού (οικία Τζήκα 
Αθανασίου) στο Πετρωτό του Δήμου 
Ωραιοκάστρου , σύμφωνα με  έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ.πρωτ. 51271/09-05-2014 . 
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  2.201,02 
ευρώ  και ορισμός υπολόγου. Σχετ:  ΠΑΔ  
642/23014 .
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 Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 454,83  ευρώ σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού οικον. 
2014 , για τοποθέτηση απλών φωτιστικών 
σωμάτων σε υφιστάμενους στύλους στη 
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου της 
Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, (οδός Γιουβανούδη) δρόμος 
μεταξύ του γηπέδου   ποδοσφαίρου και 
Κιλκισίου  . Έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 
 455,63  ευρώ  και ορισμός υπολόγου Σχετ:  
ΠΑΔ  641/2014 . Υπόλογος διαχείρισης του  
ΧΕΠ ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος Μενεξές 
Αθ.  Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

302 Ψήφιση πίστωσης ποσού 454,83  ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 02.20.7325.1001 του πρ/σμού
 οικον. 2014 , για τοποθέτηση απλών 
φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενους 
στύλους στη Δημοτική Κοινότητα 
Μελισσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, (οδός 
Γιουβανούδη) δρόμος μεταξύ του γηπέδου   
ποδοσφαίρου και Κιλκισίου  . Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού  ποσού  455,63  
ευρώ  και ορισμός υπολόγου Σχετ:  ΠΑΔ  
641/2014 .
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ σε βάρος του
 Κ.Α.Ε. 00.6451.1001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2014, για την ανανέωση 
ετήσιας συνδρομής στην ηλεκτρονική τράπεζα
 πληροφοριών «Δήμος Νετ».  Σχετ:   ΠΑΔ: 
652/2014 .
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

303Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6451.1001 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, για 
την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην 
ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών «Δήμος 
Νετ».  Σχετ:   ΠΑΔ: 652/2014 .

34

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού  3.500,00 ευρώ για εργασίες 
πιστοποίησης και καταχώρησης των 
ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του 
Δήμου , σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2014 :   10.6142.1402 ποσού 500,00 € & 
15.6142.1405 ποσού 3.000,00 € . ( ΠΑΔ: 
654/14) .
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

304Ψήφιση πίστωσης ποσού  3.500,00 ευρώ για 
εργασίες πιστοποίησης και καταχώρησης των 
ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του 
Δήμου , σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2014 :   10.6142.1402 ποσού 500,00 € & 
15.6142.1405 ποσού 3.000,00 € . ( ΠΑΔ: 
654/14) .
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Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.254,60 ευρώ για την προμήθεια 
ανταλλακτικών μηχανημάτων υπηρεσίας 
πρασίνου ,  σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2014  : 35.6699.1001 ποσού 498,15€ & 
35.6672.1000 ποσού 756,45  .  ( ΠΑΔ : 
653/14 ).

305Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.254,60 ευρώ για 
την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 
υπηρεσίας πρασίνου ,  σε βάρος των 
ακόλουθων Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους  2014  : 35.6699.1001 
ποσού 498,15€ & 35.6672.1000 ποσού 
756,45  .  ( ΠΑΔ : 653/14 ).

36

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού   2.933,55 € ευρώ για 
υπηρεσίες υλοποίησης ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2014  : 00.6073.1000 ποσού 1.349,31€ & 
10.6266.1001 ποσού 1.584,24€ . (ΠΑΔ: 
657/14 ).
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

306 Ψήφιση πίστωσης ποσού   2.933,55 € ευρώ 
για υπηρεσίες υλοποίησης ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2014  : 00.6073.1000 ποσού 1.349,31€ & 
10.6266.1001 ποσού 1.584,24€ . (ΠΑΔ: 
657/14 ).
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Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 22.000,00 ευρώ για προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής – 
συντήρησης οχημάτων του Δήμου.  Σχετ:   
ΠΑΔ: 650&651/14.

307Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 ευρώ για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
επισκευής – συντήρησης οχημάτων του 
Δήμου.  Σχετ:   ΠΑΔ: 650&651/14.
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 Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 394.088,37 ευρώ για προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση 
μεταφορικών μέσων του Δήμου.  Σχετ:   ΠΑΔ: 
37/2014

308 Ψήφιση πίστωσης ποσού 394.088,37 ευρώ 
για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.  
Σχετ:   ΠΑΔ: 37/2014

39

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 8.118,00 ευρώ για την 
Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού του 
Δήμου. Σχετ:   ΠΑΔ:   678/14
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

309Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.118,00 ευρώ για 
την Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού 
του Δήμου. Σχετ:   ΠΑΔ:   678/14

40

Ομόφωνα εγκρίνεται το από 10/07/2014 
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών – 
μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
γραφικής ύλης» .

310Έγκριση του από 10/07/2014 πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
εκτυπωτικών – μηχανημάτων, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής 
ύλης» .

41

Ομόφωνα εγκρίνεται η άσκηση αναίρεσης 
βάσει τυης γνωμοδότησης του νομικού 
συμβούλου του Δήμου

311Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων κατά της αριθμ. 1124/2014 απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης .

42

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Έκθεση της 
Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο του 
ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης & 
απολογισμού χρήσης έτους 2013 του Δήμου 
Ωραιοκάστρου -  Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο (άρθρο  163 του ν. 3463/2006 , 
άρθρο 72 ν. 3852/2010) .
Παρών δηλώνει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ε.

312Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον 
έλεγχο του ισολογισμού αποτελεσμάτων 
χρήσης & απολογισμού χρήσης έτους 2013 
του Δήμου Ωραιοκάστρου -  Εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο  163 του ν. 
3463/2006 , άρθρο 72 ν. 3852/2010) .
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(14ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 4/8/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 8  του μήνα Αυγούστου  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 14ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 4/8/2014.
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