
17ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 14 Οκτωβρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 30421

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η  Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 735,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  804  / 13.10.2014

357Ψήφιση πίστωσης ποσού 735,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  804  / 13.10.2014

1

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.100,00 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ εξόδων για την πληρωμή μέσω της Παγίας
 Προκαταβολής ως εξής:
 •ΚΑ 10.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό 1.000,00 €.
 •ΚΑ 20.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό    800,00 €.
 •ΚΑ 30.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό    800,00 €.
 •ΚΑ 35.6662.1001 με τίτλο «Λοιπά υλικά 

συντήρησης & επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων» ποσό    500,00 € ΠΑΔ /  
805  / 13.10.2014

358Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € σε 
βάρος των παρακάτω ΚΑ εξόδων για την 
πληρωμή μέσω της Παγίας Προκαταβολής ως
 εξής:
 •ΚΑ 10.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό 1.000,00 €.
 •ΚΑ 20.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό    800,00 €.
 •ΚΑ 30.6495.1001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως» ποσό    800,00 €.
 •ΚΑ 35.6662.1001 με τίτλο «Λοιπά υλικά 

συντήρησης & επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων» ποσό    500,00 € ΠΑΔ /  
805  / 13.10.2014

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 300,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ /  802  / 
13.10.2014

359Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά 
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ
 /  802  / 13.10.2014

3

Εγκρίνεται ομόφωνα η  Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 10.144,28 € σε βάρος του ΚΑ 
25.7336.9071 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου 
ομβρίων στο Δ. Ωραιοκάστρου 
(Αρ.Μελ.66/2006)». ΠΑΔ /  801  / 13.10.2014

360 Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.144,28 € σε 
βάρος του ΚΑ 25.7336.9071 με τίτλο 
«Κατασκευή δικτύου ομβρίων στο Δ. 
Ωραιοκάστρου (Αρ.Μελ.66/2006)». ΠΑΔ /  
801  / 13.10.2014

4

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός του κ. Σ. 
Καραμπάσογλου ως πληρεξούσιος δικηγόρος,
 προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση 
της 16-10-2014 ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’) 
και για την αντίκρουση του υπ’ αρ. 
12679/2013 κλητήριου θεσπίσματος βάσει της
 υπ’ αριθμ. Β.Ωρ ΕΓ17-11/506/1560/ΑΒΜ. 
ΣΤ2010ΕΓΧ/1092 άσκησης ποινικής Δίωξης 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης, εναντίον του Αστέριου 
Γαβότση, Δημάρχου Ωραιοκάστρου.

361Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, 
προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση 
της 16-10-2014 ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’) 
και για την αντίκρουση του υπ’ αρ. 
12679/2013 κλητήριου θεσπίσματος βάσει της
 υπ’ αριθμ. Β.Ωρ ΕΓ17-11/506/1560/ΑΒΜ. 
ΣΤ2010ΕΓΧ/1092 άσκησης ποινικής Δίωξης 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης, εναντίον του Αστέριου 
Γαβότση, Δημάρχου Ωραιοκάστρου, μετά από 
μήνυση της Πασχαλίνας Μαλλίνη.

5

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Ομόφωνα εγκρίνονται  τα από 28/7/2014 και 
30/9/2014 πρακτικά  διενέργειας διαγωνισμού 
για την προμήθεια « Προμήθεια εξοπλισμού 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
"Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area" με 
το ακρωνύμιο "CIVILWATER" και 
κατακύρωση αποτελέσματος της 
δημοπρασίας   (  το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας κατακυρώνεται στην εταιρεία 
Σεϊντακτ.ΑΕ "Εμπορία Επιστημονικού 
Εξοπλισμού "με το ποσό των 227.919 ,00 .)

362Έγκριση των από 28/7/2014 και 30/9/2014 
πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την 
προμήθεια « Προμήθεια εξοπλισμού στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου "Conservation 
and quality assurance of municipal water in 
the cross border area" με το ακρωνύμιο 
"CIVILWATER" και κατακύρωση 
αποτελέσματος της δημοπρασίας  .

6

 Ομόφωνα καθορίζονται οι  όροι  διακήρυξης  
ανοιχτού δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου 
Ωραιοκάστρου» που εντάσσεται στον Άξονα 
Προτεραιότητας «ΤΠΕ και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»  , 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.500,00 € (με 
το Φ.Π.Α).

363Καθορισμός όρων διακήρυξης  ανοιχτού 
δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων Δήμου Ωραιοκάστρου» 
που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 
«ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση»  , ενδεικτικού προϋπολογισμού 
61.500,00 € (με το Φ.Π.Α).

7

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

364Λήψη απόφασης για διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών 
υπόχρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2648/1998 και αρθρ. 65 του Ν3842/2010 .

8

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάκληση της αριθμ. 
233/2014 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής , κατόπιν του αριθμ. 68146/8-9-
2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και 
παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης .

365Ανάκληση της αριθμ. 233/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής , κατόπιν του αριθμ. 
68146/8-9-2014 εγγράφου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης και παραπομπή του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής 
απόφασης .

9

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάκληση των αριθμ. 
509 , 510 , 511 /30-5-2014 Προτάσεων 
Ανάληψης Δαπάνης .

366Ανάκληση των αριθμ. 509 , 510 , 511 /30-5-
2014 Προτάσεων Ανάληψης Δαπάνης .

10

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάκληση της αριθμ. 
29 /2-1-2014 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης .

367Ανάκληση της αριθμ. 29 /2-1-2014 Πρότασης 
Ανάληψης Δαπάνης .

11

  Ομόφωνα εγκρίνονται οι δαπάνες  
οικονομικού έτους 2014 που έγιναν από 
ΠΑΓΙΑ  Προκαταβολή και η  αναπλήρωση 
αυτής .

368 Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2014 
που έγιναν από ΠΑΓΙΑ  Προκαταβολή και 
αναπλήρωση αυτής .

12

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.444,00€ για «προμήθεια επίπλων για
 εξοπλισμό επίπλωσης αίθουσας Δ.Σ»,  σε 
βάρος του ΚΑ 02.10.7133.1006 οικονομικού 
έτους 2014. ΠΑΔ: 798/2014.

369Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.444,00€ για 
«προμήθεια επίπλων για εξοπλισμό 
επίπλωσης αίθουσας Δ.Σ»,  σε βάρος του ΚΑ 
02.10.7133.1006 οικονομικού έτους 2014. 
ΠΑΔ: 798/2014.
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση  πίστώσεων : 
1. Ποσού 1.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ /  737  / 
29.08.2014
2. Ποσού 16.052,00 σε βάρος του ΚΑ : 
80.8111.1000 με τίτλο " Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού ( ΠΟΕ)" .

370Ψήφιση πίστώσεων : 
1. Ποσού 1.100,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ /  737  / 
29.08.2014
2. Ποσού 16.052,00 σε βάρος του ΚΑ : 
80.8111.1000 με τίτλο " Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού ( ΠΟΕ)" .

14

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 25.123,89 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7321.1004 με τίτλο «Προσθήκη Αιθουσών 
στο 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου (2/2011)». ΠΑΔ 
/  796  / 07.10.2014 .

371Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.123,89 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7321.1004 με τίτλο 
«Προσθήκη Αιθουσών στο 2ο Λύκειο 
Ωραιοκάστρου (2/2011)». ΠΑΔ /  796  / 
07.10.2014 .

15

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 865,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  797  / 07.10.2014 .

372 .Ψήφιση πίστωσης ποσού 865,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  797  / 07.10.2014 .
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(17ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 14/10/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 15  του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη,  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 17ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 14/10/2014.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


