
18ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 21 Οκτωβρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 31496

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάκληση της με αριθμ.
 749/18-9-2014 Πρότασης Ανάληψης Δαπάνης
 (ΠΑΔ ) .

373Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με 
αριθμ. 749/18-9-2014 Πρότασης Ανάληψης 
Δαπάνης (ΠΑΔ ) .

1

Ομόφωνα εγκρίνεται η ακύρωση της αρθμ. 
346/2014 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής (Καθορισμός  των όρων 
διενέργειας του  ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για  Συντήρηση – Επισκευή 
Οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου ) και η 
ανάκληση της αριθμ. 749/2014 Πρότασης 
Ανάληψης Δαπάνης ύστερα από την ακύρωση
 της αριθμ. 269/2014 απόφασης ΔΣ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση .

374Ακύρωση της αρθμ. 346/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.

2

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.700,00 €  για το Κέντρο Τεχνικού 
Ελέγχου ( ΚΤΕΟ ) σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 -30.6142.1003 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
1.000,00 €.
 -20.6142.1000 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
500,00 €
 -50.6142.1000 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
200,00 €

375Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.700,00 € σε βάρος
 των παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 -30.6142.1003 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
1.000,00 €.
 -20.6142.1000 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
500,00 €
 -50.6142.1000 με τίτλο «Αμοιβές κέντρου 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων(ΚΤΕΟ)» ποσό 
200,00 €

3

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.231,00 €  για συμμετοχή στο Διεθνές 
Συνέδριο Υγιών Πόλεων 2014 στην Αθήνα τις 
22-2510/2014 των υπαλλήλων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας σε βάρος των παρακάτω ΚΑ 
Εξόδων ως εξής:
- 00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών Υπηρεσιών»
 ποσό 1.920,00 €.
-   00.6422.1002 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων του 
Δήμου» ποσό 1.311,00 €
Συμμετοχή υπαλλήλων τεχνικής πηρεσίας ( 
Ευθυμίου Κ,  Τόλια Ε , Μετζίνης Δημ.)

376   Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.231,00 € σε 
βάρος των παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
- 00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών Υπηρεσιών»
 ποσό 1.920,00 €.
-   00.6422.1002 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων του 
Δήμου» ποσό 1.311,00 €

4
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(18ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 21/10/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 24  του μήνα Οκτωβρίου  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 18ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 21/10/2014.
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