
23ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 2 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 34947

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 492,00 ευρώ για «Υπηρεσίες 
ανάκτησης δεδομένων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου»  με 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ)  
901/2014

408 Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00 ευρώ για 
«Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης
 (ΠΑΔ)  901/2014

1

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 196,80 ευρώ για «Υπηρεσίες 
μεταφοράς και μετάπτωσης δύο βάσεων 
δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
 Δήμου Ωραιοκάστρου» με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 910/2014

409Ψήφιση πίστωσης ποσού 196,80 ευρώ για 
«Υπηρεσίες μεταφοράς και μετάπτωσης δύο 
βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου» 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 
910/2014

2

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού  2.460,00 ευρώ για την «Προμήθεια 
υδατικού διαλύματος και πρόσθετων 
πετρελαιοκινητήρων» με Πρόταση Ανάληψης 
Δαπάνης Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ) 900/2014

410Ψήφιση πίστωσης ποσού  2.460,00 ευρώ για 
την «Προμήθεια υδατικού διαλύματος και 
πρόσθετων πετρελαιοκινητήρων». Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) 900/2014

3

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού  492,00 ευρώ για την συντήρηση και 
επισκευή μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου. 
Με Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) 
909/2014

411Ψήφιση πίστωσης ποσού  492,00 ευρώ για 
την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 
υπηρεσίας πρασίνου. Πρόταση Ανάληψης 
Δαπάνης (ΠΑΔ) 909/2014

4

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 35.070,82 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7326.1306 με τίτλο «Σήμανση ποδηλατικών
 διαδρομών Δ.Ε Καλλιθέας και Μυγδονίας 
Δήμου Ωραιοκάστρου -» με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  875  / 2014

412Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.070,82 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7326.1306 με τίτλο 
«Σήμανση ποδηλατικών διαδρομών Δ.Ε 
Καλλιθέας και Μυγδονίας Δήμου 
Ωραιοκάστρου -». Πρόταση Ανάληψης 
Δαπάνης ΠΑΔ /  875  / 2014

5

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 152.673,39 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8261.1000 με τίτλο «Επιστροφές ποσών 
αχρεωστήτως καταβληθέντων» με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  892  / 2014

413Ψήφιση πίστωσης ποσού 152.673,39 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8261.1000 με τίτλο 
«Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως 
καταβληθέντων». Πρόταση Ανάληψης 
Δαπάνης ΠΑΔ /  892  / 2014

6

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 85.499,98 € 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 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  893  
/2014

414Ψήφιση πίστωσης ποσού 85.499,98 € 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».  
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  893  
/2014

7

Σελίδα 1 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πιστώσεων : 
Α)ποσού 3.369,67 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων:
 •10.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 1.089,73 
ευρώ.
 •10.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 739,39 ευρώ.
 •15.6052.1003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 141,71 ευρώ
 •20.6051.1005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 224,71 ευρώ.
 •20.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 379,44 ευρώ.
 •20.6054.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 311,85 ευρώ.
 •30.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 69,14 ευρώ
 •30.6052.1003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 358,93 ευρώ.
 •35.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 54,77 ευρώ

   Β)    ποσού 15.342,00 € σε βάρος των 
παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

 •10.6012.1004 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας(Εκλογική 
αποζημίωση)» ποσό 7.136,00  ευρώ
 •10.6022.1002 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής    εργασίας  (Εκλογική 
αποζημίωση)>>   ποσό 3.010,50 €
 •5.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής                                                   
Εργασίας (εκλογική αποζημίωση)>> ποσό 
557,50 Ευρώ   .
 •20.6012.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 1.449,50  Ευρώ.
 •20.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 1.338,00  Ευρώ.
 •30.6012.1003 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής  Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 446,00  Ευρώ.
Τίτλο <<Αποζημίωση υπερωριακής Εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση)>> ποσό 1.338,00  
Ευρώ.

  35.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 
υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 66,50   Ευρώ.

415 Ψήφιση πιστώσεων : 
Α)ποσού 3.369,67 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων:
 •10.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 1.089,73 
ευρώ.
 •10.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 739,39 ευρώ.
 •15.6052.1003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 141,71 ευρώ
 •20.6051.1005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 224,71 ευρώ.
 •20.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 379,44 ευρώ.
 •20.6054.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 311,85 ευρώ.
 •30.6051.1004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση δημοσίου δικαίου 
–εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 69,14 ευρώ
 •30.6052.1003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 358,93 ευρώ.
 •35.6052.1001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές

 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - 
εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 54,77 ευρώ

   Β)    ποσού 15.342,00 € σε βάρος των 
παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

 •10.6012.1004 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας(Εκλογική 
αποζημίωση)» ποσό 7.136,00  ευρώ
 •10.6022.1002 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής    εργασίας  (Εκλογική 
αποζημίωση)>>   ποσό 3.010,50 €
 •5.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής                                                   
Εργασίας (εκλογική αποζημίωση)>> ποσό 
557,50 Ευρώ   .
 •20.6012.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 1.449,50  Ευρώ.
 •20.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 1.338,00  Ευρώ.
 •30.6012.1003 με τίτλο <<Αποζημίωση 

υπερωριακής  Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 446,00  Ευρώ.
Τίτλο <<Αποζημίωση υπερωριακής Εργασίας 
(εκλογική αποζημίωση)>> ποσό 1.338,00  
Ευρώ.

  35.6022.1001 με τίτλο <<Αποζημίωση 
υπερωριακής Εργασίας (εκλογική 
αποζημίωση)>> ποσό 66,50   Ευρώ.
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Σελίδα 2 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  890, 
891  / 2014

 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης ΠΑΔ /  890, 
891  / 2014

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 10,81 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6821.1000 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα 
και προσαυξήσεις». ΠΑΔ /  894  /.2014

416Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,81 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6821.1000 με τίτλο «Φορολογικά 
πρόστιμα και προσαυξήσεις». ΠΑΔ /  894  
/.2014

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 860.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.1000 με τίτλο «Κατανάλωση 
Ηλεκτρικού Ρεύματος».  ΠΑΔ /  895  /.2014

417Ψήφιση πίστωσης ποσού 860.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.6211.1000 με τίτλο 
«Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος».  ΠΑΔ /  
895  /.2014

10

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 8.051,00 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •20.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων» ποσό 
3.370,00 €.
 •30.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων» ποσό 
4.615,00 €.
 •50.6321.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων και δικύκλων Δ.Α.» ποσό 66,00 
€.  ΠΑΔ /  896  / 2014

418Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.051,00 € σε βάρος
 των παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •20.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων» ποσό 
3.370,00 €.
 •30.6322.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων» ποσό 
4.615,00 €.
 •50.6321.1000 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων και δικύκλων Δ.Α.» ποσό 66,00 
€.  ΠΑΔ /  896  / 2014

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.531,68 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •00.6523.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 

χρεών για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 
3.972,76 €.
 •80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 

(ΠΟΕ)» ποσό 10.558,92   με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης  (ΠΑΔ )   897  /.2014

419Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.531,68 € σε 
βάρος των παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •00.6523.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 

χρεών για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 
3.972,76 €.
 •80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 

(ΠΟΕ)» ποσό 10.558,92   Πρόταση Ανάληψης
 Δαπάνης  (ΠΑΔ )   897  /.2014

12

 Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 28.823,00 € σε βάρος των παρακάτω 
ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού (ΠΟΕ)» ποσό 22.823,00 €.
 •80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 

(ΠΟΕ)» ποσό 6.000,00 €.   
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ )  /  898  / 
28.11.2014

420 Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.823,00 € σε 
βάρος των παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
 •80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού (ΠΟΕ)» ποσό 22.823,00 €.
 •80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 

(ΠΟΕ)» ποσό 6.000,00 €.   
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ )  /  898  / 
28.11.2014

13

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού  2.460,00 ευρώ για 
«Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης του 
Δήμου» με Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ): 902/14 . Καταψηφίζει το μέλος της 
Επιτροπής Σαραμάντος Δημήτριος 
υποστηρίζοντας ότι η πίστωση πρέπει να 
διατεθεί στις σχολικές επιτροπές και τα νομικά 
πρόσωπα που διαχειρίζονται παιδικούς 
σταθμούς .

421Ψήφιση πίστωσης ποσού  2.460,00 ευρώ για 
«Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης του 
Δήμου». Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 
902/14 .
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Σελίδα 3 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού  2.500,00 ευρώ για έξοδα 
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.  
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ)  
907/2014 . Καταψηφίζει το μέλος της 
Επιτροπής Σαραμάντος Δημήτριος 
υποστηρίζοντας ότι η πίστωση πρέπει να 
διατεθεί στις σχολικές επιτροπές και τα νομικά 
πρόσωπα που διαχειρίζονται παιδικούς 
σταθμούς .

422Ψήφιση πίστωσης ποσού  2.500,00 ευρώ για 
έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων. Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης . 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ)  
907/2014

15

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού  14.760,00 ευρώ για την 
«Προμήθεια storage area  network για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» με Πρόταση Ανάληψης 
Δαπάνης (ΠΑΔ) 903/2014 . Καταψηφίζει το 
μέλος της Επιτροπής Σαραμάντος Δημήτριος 
υποστηρίζοντας ότι η πίστωση πρέπει να 
διατεθεί στις σχολικές επιτροπές και τα νομικά 
πρόσωπα που διαχειρίζονται παιδικούς 
σταθμούς .

423Ψήφιση πίστωσης ποσού  14.760,00 ευρώ για
 την «Προμήθεια storage area  network για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης
 . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) 
903/2014

16

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.291,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
15.7135.1012 για προμήθεια αθλητικών 
χρονομέτρων με κονσόλα για τα κλειστά 
γυμναστήρια του Δήμου με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ): 905/2014.

424Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.291,50 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 15.7135.1012 για προμήθεια 
αθλητικών χρονομέτρων με κονσόλα για τα 
κλειστά γυμναστήρια του Δήμου. Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ): 905/2014.

17

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.204,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
20.7325.1001 για ηλεκτροδότηση γηπέδου 
Δρυμού και ορισμός υπολόγου. (Μενεξές 
Αθανάσιος) με Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης ( 
ΠΑΔ): 904/2014

425Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.204,60 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 20.7325.1001 για 
ηλεκτροδότηση γηπέδου Δρυμού και ορισμός 
υπολόγου. (Μενεξές Αθανάσιος) Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ): 904/2014

18

 Ομόφωνα εγκρίνεται η .Ψήφιση πίστωσης,  
μετά από ενίσχυση των ΚΑΕ, για  προμήθεια 
ανταλλακτικών ποσού 75.000,00 ευρώ και 
συντήρηση οχημάτων του Δήμου ποσού 
96.000,00 ευρώ. με Προτάσεις Ανάληψης 
Δαπάνης  ( ΠΑΔ ) : 908/2014 & 906/2014

426 .Ψήφιση πίστωσης,  μετά από ενίσχυση των 
ΚΑΕ, για  προμήθεια ανταλλακτικών ποσού 
75.000,00 ευρώ και συντήρηση οχημάτων του 
Δήμου ποσού 96.000,00 ευρώ. Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης  ( ΠΑΔ ) : 908/2014 & 
906/2014

19

Ομόφωνα εγκρίνονται οι δαπανών που έγιναν 
από  την «Παγία  Προκαταβολή» το οικονομικό
 έτος 2014  και αναπληρώνεται στο αρχικό 
ποσό αυτής ( 4.000,00 ) .

427Έγκριση δαπανών που έγιναν από  την 
«Παγία  Προκαταβολή» το οικονομικό έτος 
2014  και αναπλήρωση αυτής .

20

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.992,47 € για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για το 
Χριστουγεννιάτικο στολισμό με Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ  ) 899/2014 .

428Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.992,47 € για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το 
Χριστουγεννιάτικο στολισμό . Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης ( ΠΑΔ  ) 899/2014 .

21

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η μη  άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 7802/2014 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( 
υπόθεση ΑΠΘ - ερευνητική εργασία πρώην 
Δήμου Μυγδονίας  ) . Καταψηφίζει το μέλος 
Σαραμάντος Δημήτριος .

429 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη 
ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 7802/2014 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης .

22
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(23ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 2/12/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 4  του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη,  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 23ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 2/12/2014.
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