
21ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 9 Οκτωβρίου 2012

Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν 
τρία (3) θέματα και το σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή 
τους .

Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ2071ο .Ε.Η.Δ.: α.Απευθείας ανάθεση στον 
ΧΑΤΖΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Βασιλείου,  με βάση 
το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006, για την 
εκπόνηση της οριστικής μελέτης :  «Σύνταξη 
τοπογραφικού διαγράμματος στη θέση 
«ΣΚΟΥΤ» της Δημοτικής Κοινότητας Λητής 
του Δήμου Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.601,13 € (με το Φ.Π.Α),  μετά από  
την αριθ. 20/12 μελέτης προεκτίμηση αμοιβής 
της τεχνικής υπηρεσίας & σύμφωνα με  την 
αριθ.229/2012 Α.Δ.Σ.β. Έγκριση δαπάνης και 
ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ2082ο .Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, συνολικού ποσού 1.915,11 ευρώ 
για προμήθεια απαραίτητων υλικών,  
προκειμένου να συντηρηθούν τα  κλιματιστικά 
μηχανήματα που βρίσκονται στα  κτίρια του 
Δήμου.

2

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ2093ο .Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, συνολικού ποσού 2.543,64  ευρώ, 
για  τη συντήρηση των κλιματιστικών που 
βρίσκονται στα κτίρια του Δήμου.

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ210ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ. : Έγκριση δαπανών που 
έγιναν σε βάρος της πάγιας προκαταβολής 
έτους 2012 συνολικού ποσού 1.732,13 ευρώ. 
Διάθεση ισόποσης πίστωσης για την 
αναπλήρωση του δαπανηθέντος ποσού .

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ211ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. : Αποδοχή δωρεάς ενός 
απορριμματοφόρου οχήματος (μικτού φορτίου 
15-16 τόνων) από την «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Α.Ε.»  - Εξουσιοδότηση Δημάρχου  ή Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου,  όπως προβεί είτε ο 
ένας είτε ο άλλος στο όνομα και για 
λογαριασμό του Δήμου Ωραιοκάστρου,  για 
την  υπογραφή συμβολαίου δωρεάς με 
διαλυτική αίρεση  με όποιους όρους κρίνεται 
σκόπιμο για την περαίωση της πιο πάνω 
εντολής και τη νομότυπη σύνταξη του 
σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου .

5

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ212ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. :  Απευθείας ανάθεση στην κ. 
Αργυροπούλου Χριστίνα Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό για τη : «Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης και Σχεδίου Ασφάλειας 
Υγιεινής (Σ.Α.Υ) - Φακέλου Ασφάλειας 
Υγιεινής  (Φ.Α.Υ)  του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Παλαιοκάστρου Δήμου 
Ωραιοκάστρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2012 μελέτη προεκτίμηση αμοιβής της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού  
9.250,34 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.,  μετά από 
λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. 
(236/12).

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & ανατίθεται  στον 
"ΜΑΤΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Αθανασίου".

213ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.220,00  ευρώ,  για την εκτέλεση του 
έργου: «Κρασπέδωση οδών οικισμού 
Μεσαίου».

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Καρασαββίδη.

214ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.226,31 ευρώ,  για 
προμήθεια διαφόρων υλικών απαραίτητων για 
τη συντήρηση και επισκευή : των παιδικών 
χαρών, των νεκροταφείων, των δημοτικών 
οδών &  ων πλατειών του Δήμου μας.

8

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ .215ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 2.465,10 ευρώ,  για 
προμήθεια  φυτών και υλικών άρδευσης .

9

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ216ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.431,15 ευρώ,   
για προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών 
σωμάτων στην αίθουσα ΤΑΠ του Δημαρχείου .

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ217ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.045,50  ευρώ,   
για προμήθεια  αεραγωγών και καμπυλών για 
την ομαλή λειτουργία αερολέβητα  στο 
Πνευματικό Κέντρο Νεοχωρούδας .

11

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στον "Λαζαρίδη Αριστείδη  του Παναγιώτη", 
μειοψηφούντος του Δ.Σ.κ. Καρασαββίδη .

218ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.220,00 ευρώ, για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας 
οικισμού Μεσαίου» .

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στον "Δούμπαλα Αθανάσιο του Δημητρίου", 
μειοψηφούντος του Δ.Σ.κ. Καρασαββίδη .

219ΘΕΜΑ  10ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.220,00 ευρώ,  για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας 
Ν. Φιλαδέλφειας».

13

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στην ατομική επιχείρηση του  "Μίσκου 
Χρήστου του Νικολάου ", μειοψηφούντος  του 
Δ.Σ. κ. Καρασαββίδη .

220ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.213,95 ευρώ,  για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή αποκατάσταση 
τσιμεντόστρωση οδών οικισμού 
Ωραιοκάστρου».
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στην ατομική επιχείρηση του :  "Χρήστου 
Ελβανίδη  του Νικολάου", μειοψηφούντος  του 
Δ.Σ.κ. Καρασαββίδη .

221ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.213,95 ευρώ,  για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή αποκατάσταση 
ασφαλτοτάπητα οδών οικισμού 
Ωραιοκάστρου».

15

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στην ατομική επιχείρηση  "Λάμπου Ιωάννη ", 
μειοψηφούντος  του Δ.Σ.κ. Καρασαββίδη .

222ΘΕΜΑ  13ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.200,00  ευρώ,   για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και 
λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδων οικισμού 
Δρυμού».

16

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία  & ανατίθεται  
στην ατομική επιχείρηση : "Σμήνας Γεώργιος  
του Δημητρίου ", μειοψηφούντος  του Δ.Σ.κ. 
Καρασαββίδη.

223ΘΕΜΑ  14ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση - 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.213,95 ευρώ,  για την εκτέλεση του 
έργου: «Ανακατασκευή αποκατάσταση 
ασφαλτοτάπητα οδών οικισμού 
Νεοχωρούδας».

17

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ224ΘΕΜΑ  15ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 4.332,15 ευρώ για 
προμήθεια ανταλλακτικών & ποσού 3.394,80 
ευρώ για εργασίες επισκευής - συντήρησης 
των οχημάτων του Δήμου.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(21ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 9/10/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 9 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη,η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τύπου Σαράντης  

2. Πέτσου Γαρυφαλλιά

η υπογεγραμμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 21ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 9/10/2012.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


