
16ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 23 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 28060

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας»             
 Αρ. Μελέτης: 13/2014   Αρ. Έργου:   8/2014 
για 2,5 μήνες  , έως 30-9-2014

325Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Καλλιθέας»              Αρ. Μελέτης: 13/2014   
Αρ. Έργου:   8/2014

1

Ομόφωνα εγκρίνεται ο 2ος  ανακεφαλαιωτικός
 πίνακας εργασιών και το 2ο πρωτόκολο 
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 
22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284]  Αρ. Μελέτης: 21/2011, Αρ. Έργου: 
9/2013

326Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 2ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 
2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας 
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 
Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284]  Αρ. Μελέτης: 21/2011, Αρ. Έργου: 
9/2013

2

Ομόφωνα εγκρίνεται η μη άσκηση ενδίκων 
μέσων  ( ανάιρεση ) κατά της αριθμ. 
12156/2014 απόφασης Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση 
των Γεωργίας Τσολακίδου κ.λ.π (5 ενάγοντες) 
.

327Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων κατά της αριθμ. 12156/2014 
απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των Γεωργίας 
Τσολακίδου κ.λ.π (5 ενάγοντες) .

3

Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάκληση της αριθμ. 
678/28-7-2014 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης

328Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ. 
678/28-7-2014

4

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.190,00 για " Συντήρηση κεντρικών 
εγκαταστάσεων κλιματισμού του Δήμου" 
Σχετικές ΠΑΔ 754 /2014 & 755 /2014  ( 
σχετυική η αριθμ. 328/2014 απόφαση της ΟΕ 
)

329Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.190,00 για " 
Συντήρηση κεντρικών εγκαταστάσεων 
κλιματισμού του Δήμου" Σχετικές ΠΑΔ 754 
/2014 & 755 /2014 .

5

Ομόφωνα  εκλέγεται ως Αντιπροέδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός 
Σύμβουλος και μέλος της , Καρασαββίδης 
Δημήτρης με έξι  (6) ψήφους των παρόντων 
μελών .

330Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής .

6

Σελίδα 1 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα ορίζεται ο κος Κυριακόπουλος 
Δημήτριος ως πληρεξουσίος δικηγόρος, 
προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση 
και για την υποστήριξη ενώπιον του Τριμελούς
 Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(Τμήμα Ι’) των υπ’ αριθμ. Καταχ. ΠΡ3154/24-
5-2013 και ΠΡ3172/24-5-2013 Προσφυγών 
του Δήμου Καλλιθέας, ήδη Δήμου 
Ωραιοκάστρου, και του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
αντιστοίχως, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
που εκπροσωπείται σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις νομίμως από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 
Πρωτ. Οικ. 6656/22-11-2002 Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

331Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, 
προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση 
και για την υποστήριξη ενώπιον του Τριμελούς
 Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(Τμήμα Ι’) των υπ’ αριθμ. Καταχ. ΠΡ3154/24-
5-2013 και ΠΡ3172/24-5-2013 Προσφυγών 
του Δήμου Καλλιθέας, ήδη Δήμου 
Ωραιοκάστρου, και του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
αντιστοίχως, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
που εκπροσωπείται σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις νομίμως από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 
Πρωτ. Οικ. 6656/22-11-2002 Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

7

Ομόφωνα ορίζεται ο νομικός σύμβουλος του 
Δήμου Λαζίδης Δημήτροπς ως πληρεξούσιος  
δικηγόρος για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά οφειλετών των εκμισθωμένων 
αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας 
Μυγδονίας , αφού προηγουμένος γίνει 
επισταμένη νομική διερεύνηση του θέματος 
και ενημερωθούν οι οι εμπλεκόμενοι  στην 
υποθεση .  Το μέλος Χατζηαγόρου Ε , δεν 
ψήφισε διότι το αντικείμενο του θέματος τον 
αφορά προσωπικά

332Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά οφειλετών των 
εκμισθωμένων αγροτεμαχίων της Δημοτικής 
Ενότητας Μυγδονίας .

8

Ομόφωνα εγκρίνεται στα πλαίσια 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 € 
β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης 
(κατηγορία 9) ποσού αμοιβής 3.962,38 €, 
Φ.Π.Α. 911,35 € και σύνολο 4.873,73 € .

333Λήψη απόφασης στα πλαίσια 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 € .

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η ορθή επανάληψη της 
αριθμ. 174/2014  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς τον τίτλο του θέματος ως 
εξής : «Ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Ανακατασκευή αποκατάσταση 
τσιμεντόστρωσης οδών οικισμού 
Πενταλόφου» προϋπολογισμού 7.120,47 € και
 ψήφιση πίστωσης ποσού 7.120,47 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7333.1412 προϋπολογισμού
 οικ. έτους 2014 με την αριθμ. 369/2014 ΠΑΔ»
 .

334Ορθή επανάληψη της αριθμ. 174/2014  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς τον τίτλο του θέματος ως εξής : 
«Ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
«Ανακατασκευή αποκατάσταση 
τσιμεντόστρωσης οδών οικισμού 
Πενταλόφου» προϋπολογισμού 7.120,47 € και
 ψήφιση πίστωσης ποσού 7.120,47 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7333.1412 προϋπολογισμού
 οικ. έτους 2014 με την αριθμ. 369/2014 ΠΑΔ»
 .

10

Ομόφωνα εγκρίνεται η απαλλαγή υπολόγου 
ΧΕΠ 502Β  ( υπαλλήλου Μενεξέ Α. ) για 
επέκταση του δικτύου φωτισμού στην 
Δημοτική Κοινότητα Μεσαίου    ( Σχετική η 
αριθμ. 190/2014 ΑΟΕ ) , κατόπιν εισήγησης 
της ταμειακής υπηρεσίας .

335Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 502Β  για επέκταση
 του δικτύου φωτισμού στην Δημοτική 
Κοινότητα Μεσαίου    ( Σχετική η αριθμ. 
190/2014 ΑΟΕ ) .

11

Σελίδα 2 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται  η απαλλαγή υπολόγου ( 
υπαλλήλου Μενεξέ Α ) ΧΕΠ 503Β 
προπληρωμής για  τοποθέτηση  στυλών & 
φωτιστικών σωμάτων της οδού Πλάτωνος  ( 
Σχετική η αριθμ. 191/2014 ΑΟΕ ) , κατόπιν 
εισήγησης της ταμειακής υπηρεσίας .

336Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 503Β 
προπληρωμής για  τοποθέτηση  στυλών & 
φωτιστικών σωμάτων της οδού Πλάτωνος  ( 
Σχετική η αριθμ. 191/2014 ΑΟΕ )

12

Ομόφωνα εγκρίνεται  η απαλλαγή υπολόγου ( 
υπαλλήλου Μενεξέ Α )  ΧΕΠ 173Α  για αύξηση
 ισχύος στον κεντρικό δρόμο Ωραιοκάστρου -
Μελισσοχωρίου ( Σχετική η αριθμ. 192/2014 
ΑΟΕ , κατόπιν εισήγησης της ταμειακής 
υπηρεσίας .

337Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 173Α  για αύξηση 
ισχύος στον κεντρικό δρόμο Ωραιοκάστρου -
Μελισσοχωρίου ( Σχετική η αριθμ. 192/2014 
ΑΟΕ

13

Ομόφωνα εγκρίνεται  η απαλλαγή υπολόγου ( 
υπαλλήλου Μενεξέ Αθ. )  ΧΕΠ 504Β  αύξηση  
ισχύος  στην οδό  Πυθαγόρα  - Νηπιαγωγείο  
Παλαιοκάστρου . ( Σχετική η αριθμ. 193/2014 
ΑΟΕ )  , κατόπιν εισήγησης της ταμειακής 
υπηρεσίας .

338Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 504Β  αύξηση  
ισχύος  στην οδό  Πυθαγόρα  - Νηπιαγωγείο  
Παλαιοκάστρου . ( Σχετική η αριθμ. 193/2014 
ΑΟΕ ) .

14

Ομόφωνα εγκρίνεται  η χορήγηση παράτασης 
3 μηνών με αναθεώρηση , για την 4η 
ενδεικτική τμηματική 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 στο χώρο δημοτικού 
γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284] .

339Λήψη απόφασης για την χορήγηση 
παράτασης 3 μηνών με αναθεώρηση , για την 
4η ενδεικτική τμηματική 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 στο χώρο δημοτικού 
γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284] .

15

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

340Λήψη απόφασης για διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών 
υπόχρεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2648/1998 και αρθρ. 65 του Ν3842/2010 .

16

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού   3.001,14 ευρώ   για την Προμήθεια  « 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού» , για την άμεση κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 744/14

341Ψήφιση πίστωσης ποσού   3.001,14 ευρώ   
για την Προμήθεια  « Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού» , για την 
άμεση κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης
 (ΠΑΔ): 744/14

17

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.904,00 ευρώ για την «Εκπόνηση 
γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου»
 με Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 
745/14 .

342Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.904,00 ευρώ για 
την «Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου». Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 745/14 .

18

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 184,50 ευρώ για την απόκτηση 
συμπληρωματικού πακέτου 10 ερωτήσεων 
από την ηλεκτρονική βάση νομικών 
πληροφοριών «Νομοτέλεια» με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 746/14.

343Ψήφιση πίστωσης ποσού 184,50 ευρώ για την
 απόκτηση συμπληρωματικού πακέτου 10 
ερωτήσεων από την ηλεκτρονική βάση 
νομικών πληροφοριών «Νομοτέλεια». 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 746/14.

19

Σελίδα 3 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται το από 19-9-2014 
πρακτικό της επιτροπής που διενήργησε 
μεταξύ υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για τη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. Του Ν. 
4024/2011.( Μέλη : Μιχαηλ'ιδης Ι , Διαμέλας 
Αθ. Κοσμάς Δ. )

344Έγκριση του από 19-9-2014 πρακτικού της 
επιτροπής που διενήργησε μεταξύ 
υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για τη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. Του Ν. 
4024/2011.

20

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η  υπ' αριθμ. 
361/27856/17-9-2014 απόφαση Δημάρχου με 
θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών 
αποκατάστασης ζημιών μετά από θεομηνία» 
Παρών δηλώνει το μέλος Καρασαββίδης 
Δημήτριος λέγοντας ότι κατατέθηκε "εικονική 
προσφορά" δεν κληθηκαν εργολάβοι από την 
ΔΕ Ωραιοκάστρου και δεν υπήρχε τεχνική 
έκθεση για τις εκτελεσθείσες εργασίες .

345 Έγκριση της υπ' αριθμ. 361/27856/17-9-2014 
απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απ’ ευθείας 
ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών 
μετά από θεομηνία».

21

Ομόφωνα καθορίζονται  οι όροι διενέργειας 
του  ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για  
Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου . Ψήφιση πίστωσης ποσού 
210.000 €  . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ ) 749/14.

346 .Καθορισμός  των όρων διενέργειας του  
ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για  
Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου . Ψήφιση πίστωσης ποσού 
210.000 €  . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ ) 749/14.

22

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 750,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών Υπηρεσιών»
 με ΠΑΔ /  735  / 29.08.2014 . ( Συμετοχή 
υπαλλήλων :Ευθυμίου Α. , Τόλια Ε,  Μετζίνης 
Δ. )

347Ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  735  / 29.08.2014 .

23

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 16.960,05 € σε βάρος του ΚΑ 
15.7322.1001 με τίτλο «Ανάπλαση Αύλειου 
Χώρου Πνευματικού Κέντρου & Διαμόρφωση 
Πλατείας πρώην Κοινότητας στο Μεσαίο (αρ. 
μελ. 220/10)». ΠΑΔ /  736  / 29.08.2014.

348Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.960,05 € σε 
βάρος του ΚΑ 15.7322.1001 με τίτλο 
«Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Πνευματικού 
Κέντρου & Διαμόρφωση Πλατείας πρώην 
Κοινότητας στο Μεσαίο (αρ. μελ. 220/10)». 
ΠΑΔ /  736  / 29.08.2014.

24

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.392,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ)». ΠΑΔ /  738  / 
29.08.2014

349Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.392,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)». 
ΠΑΔ /  738  / 29.08.2014

25

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 144.000,00 € 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» με  
ΠΑΔ /  742  / 17.09.2014

350 .Ψήφιση πίστωσης ποσού 144.000,00 € 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 /  742  / 17.09.2014

26
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Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1000 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών 
Υπηρεσιών» με ΠΑΔ /  743  / 17.09.2014

351Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1000 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  743  / 17.09.2014

27

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 110.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
20.6721.1000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ 
Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος Θες/νίκης» με ΠΑΔ 
/  747  / 18.09.2014

352Ψήφιση πίστωσης ποσού 110.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.6721.1000 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος 
Θες/νίκης». ΠΑΔ /  747  / 18.09.2014

28

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8321.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε – Έξοδα 
προμήθειας παγίων» με ΠΑΔ /  748  / 
18.09.2014 .

353Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8321.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε – Έξοδα προμήθειας παγίων». ΠΑΔ /  
748  / 18.09.2014 .

29

Ομόφωνα εγκρίνεται  η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 221,01 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 
χρεών για λειτουργικές δαπάνες» με ΠΑΔ /  
750  / 18.09.2014 .

354Ψήφιση πίστωσης ποσού 221,01 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ 
λοιπών χρεών για λειτουργικές δαπάνες». 
ΠΑΔ /  750  / 18.09.2014 .

30

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 221,01 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 
χρεών για λειτουργικές δαπάνες» με ΠΑΔ /  
750  / 18.09.2014 .

355 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6311.1000 με τίτλο «Φόροι 
τόκων». ΠΑΔ /  751  / 18.09.2014 .

31

Ομόφωνα εγκρίνεται  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 221,01 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 
χρεών για λειτουργικές δαπάνες» με ΠΑΔ /  
750  / 18.09.2014 .

356 Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6726.1000 με τίτλο «Λοιπές 
υποχρεωτικές εισφορές». ΠΑΔ /  752  / 
18.09.2014
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(16ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 23/9/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 26  του μήνα Σεπτεμβρίου  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 16ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 23/9/2014.
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