
15ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 27 Αυγούστου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 25187

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

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

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

1

Εγκρίνεται ομόφωνα η διευκόλυνση 
τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων 
οφειλών υπόχρεων , σύμφωνα με τις διατάξεις
 του Ν. 2648/1998 και αρθρ. 65 του 
Ν3842/2010 .

314 .Λήψη απόφασης για διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών 
υπόχρεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2648/1998 και αρθρ. 65 του Ν3842/2010 .

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η απαλλαγή του 
υπολόγου του Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ 476Β /2014  ) Μενεξέ 
Αθανάσιου για εργασίες ελέγχου οχημάτων 
ΚΤΕΟ .

315 Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ 476Β /2014  ) για 
εργασίες ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ .

3

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος Προπληρωμής ( ΧΕΠ) για Τεχνικό
 Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) ποσού 530,00 € 
και ορίζεται υπόλογος διαχείρισης του ο 
υπάλληλος Μενεξές Αθανάσιος .

316Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ( ΧΕΠ) για Τεχνικό Έλεγχο 
Οχημάτων (ΚΤΕΟ) ποσού 530,00 € και 
ορισμός υπολόγου .

4

Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου 
Παλαιοκάστρου

317Έγκριση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου 
Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου

5

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
1.968,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 10.7133.1006 
του πρ/σμού οικ. Έτους 2014 για την 
προμήθεια δύο πορτών ασφαλείας

318Ψήφιση πίστωσης 1.968,00 € σε βάρος του 
ΚΑΕ 10.7133.1006 του πρ/σμού οικ. Έτους 
2014 για την προμήθεια δύο πορτών 
ασφαλείας

6

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης 
μέτρων πυροπροστασίας θερινής περιόδου 
στην ΔΕ Ωραιοκάστρου του Δ. Ωραιοκάστρου .

319Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για 
εργασίες λήψης μέτρων πυροπροστασίας 
θερινής περιόδου στην ΔΕ Ωραιοκάστρου του 
Δ. Ωραιοκάστρου .

7

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης 
μέτρων πυροπροστασίας θερινής περιόδου 
στην ΔΕ Καλλιθέας του Δ. Ωραιοκάστρου .

320 Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για 
εργασίες λήψης μέτρων πυροπροστασίας 
θερινής περιόδου στην ΔΕ Καλλιθέας του Δ. 
Ωραιοκάστρου .

8

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 19.261,80 € για εργασίες λήψης 
μέτρων πυροπροστασίας θερινής περιόδου 
στην ΔΕ Μυγδονίας του Δ. Ωραιοκάστρου.

321Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.261,80 € για 
εργασίες λήψης μέτρων πυροπροστασίας 
θερινής περιόδου στην ΔΕ Μυγδονίας του Δ. 
Ωραιοκάστρου.

9

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 45.000,00 σε βάρος του ΚΑΕ 
ω30.7323.8006 του πρ/σμού οικ. Έτους 2014 
με τίτλο « Κατασκευή γέφυρας Γαλλικού 
ποταμού ΔΔ Ν. Φιλαδέλφειας Αρ. Μελ. 
67/2010» .

322Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.000,00 σε βάρος
 του ΚΑΕ ω30.7323.8006 του πρ/σμού οικ. 
Έτους 2014 με τίτλο « Κατασκευή γέφυρας 
Γαλλικού ποταμού ΔΔ Ν. Φιλαδέλφειας Αρ. 
Μελ. 67/2010» .

10

Σελίδα 1 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 38.327,45 € για την προμήθεια « 
Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των 
ειδικών σχολείων του Δ. Ωραιοκάστρου μετά 
την 1η κατακύρωση» . 
(Συγχρηματοδοτούμενο έργο του 
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας 
Θράκης 2007 -2013» .

323 .Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.327,45 € για την
 προμήθεια « Προμήθεια υπολειπόμενου 
εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δ. 
Ωραιοκάστρου μετά την 1η κατακύρωση» . 
(Συγχρηματοδοτούμενο έργο του 
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας 
Θράκης 2007 -2013» .

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η τροποποίηση της 
αριθμ. 310/2014 προηγούμενης απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής και έγκρίνεται το 
από 24/06/2014 πρακτικό της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών
 – μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
και γραφικής ύλης» το οποίο από παραδρομή 
δεν εξετάστηκε .

324Τροποποίηση της αριθμ. 310/2014 
προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και έγκριση του από 24/06/2014 
πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών – 
μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
γραφικής ύλης» το οποίο από παραδρομή δεν
 εξετάστηκε .

12

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(15ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 27/8/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 1  του μήνα Σεπτεμβρίου  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 15ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 27/8/2014.

Σελίδα 2 από 2Δήμος Ωραιοκάστρου


