
2ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 28 Ιανουαρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2492

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.000,00 € σε βάρος του KΑ 
00.6515.1000 με τίτλο «Φόροι Τόκων». ΠΑΔ: 
87/2014

2Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε 
βάρος του KΑ 00.6515.1000 με τίτλο «Φόροι 
Τόκων».

1

Εγκρίνεται ομόφωνα  η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6515.1000 με τίτλο «Αμοιβές & Προμήθειες
 Τραπεζών». ΠΑΔ: 86/2014

3Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6515.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών».

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 78.930,06 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)». ΠΑΔ: 84/2014

4Διάθεση πίστωσης ποσού 78.930,06 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2013)».

3

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία   η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 96.687,04 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7326.1313 με τίτλο «Ανάπλαση 
αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών 
πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και 
αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 
68,Γ134, Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο 
δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ: 73/2014
"Παρών" ψηφίζει το μέλος της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος.

5Ψήφιση πίστωσης ποσού 96.687,04 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7326.1313 με τίτλο 
«Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 
68,Γ134, Γ119,22,97,100,109, καθώς και στο 
χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

4

Ομόφωνα εγκρίνεται η αριθμ. 294/7-1-2014 
αίτηση του Γιόφκου Ηλία του Σωτηρίου  για 
αύξηση του αριθμού δόσεων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του προς το δήμο από 15 σε 30.

6Εξέταση της αριθμ. 294/7-1-2014 αίτησης του 
Γιόφκου Ηλία του Σωτηρίου  για αύξηση του 
αριθμού δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
προς το δήμο.

5

Για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης:
 γνωμοδοτήσεις, αξιολογήσεις και διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών (ν. 4024/2011) , 
ορίζονται οι υπάλληλοι: Αποστολίδης 
Χαράλαμπος, Μεντζίνης Δημήτριος, Μπούλης 
Νικόλαος, με αναπληρωτές  τους : Τόλια 
Έλενα, Κανελλόπουλος Κ, Ανανιάδου Ελένη.

7Ορισμός υπαλλήλων για τη διενέργεια 
δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης 
συλλογικών οργάνων διοίκησης: 
γνωμοδοτήσεις, αξιολογήσεις και διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών (ν. 4024/2011).

6

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πιστώσεων συνολικού ποσού 1.876.754,52 € 
σε βάρος των ΚΑΕ του προϋπολογισμού Οικ. 
Έτους 2014 για πληρωμές υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών (ΠΟΕ - υποχρεωτικές 
δαπάνες). ΠΑΔ: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83/2014.
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

8Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού 
1.876.754,52 € σε βάρος των ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 για 
πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
(ΠΟΕ - υποχρεωτικές δαπάνες).

7

Σελίδα 1 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος,  
λόγω ενημέρωσης από την Αποκεντρωμένη 
διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης για κατάθεση 
προσφυγής .

9Έγκριση του από 23/1/2014 πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής για το διαγωνισμό της 
προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» και κατακύρωση του 
αποτελέσματος.

8

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 10.558,18 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7321.1004 με τίτλο «Προσθήκη Αιθουσών 
στο 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου (2/2011)». ΠΑΔ: 
34/2014

10Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.558,18 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7321.1004 με τίτλο 
«Προσθήκη Αιθουσών στο 2ο Λύκειο 
Ωραιοκάστρου (2/2011)».

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η Διάθεση πίστωσης 
ποσού 362.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
20.6056.1000 με τίτλο «Ετήσια εισφορά 
ΤΕΑΔΥ». ΠΑΔ: 18/2014

11Διάθεση πίστωσης ποσού 362.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.6056.1000 με τίτλο «Ετήσια 
εισφορά ΤΕΑΔΥ».

10

Ομόφωνα εγκρίνεται η Διάθεση πίστωσης 
ποσού 121.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
20.6056.1001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά 
ΤΠΔΥ». ΠΑΔ: 18/2014

12Διάθεση πίστωσης ποσού 121.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.6056.1001 με τίτλο «Ετήσια 
εισφορά ΤΠΔΥ».

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6726.1000 με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές 
εισφορές». ΠΑΔ: 18/2014

13Διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6726.1000 με τίτλο «Λοιπές 
υποχρεωτικές εισφορές».

12

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 100,00 € σε βάρος του Κ.Α 
00.6495.1001 με τίτλο «Δαπάνες Γενικής 
Φύσεως». ΠΑΔ: 31/2014

14Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος 
του Κ.Α 00.6495.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως».

13

Ομόφωνα εγκρίνεται η Σύσταση Παγίας 
Προκαταβολής Έτους 2014 και η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8251.1000 με τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή».Ορίζεται υπόλογος διαχείρισης
 της παγίας η υπάλληλος Κυργάκη Μαρία.

15Σύσταση Παγίας Προκαταβολής Έτους 2014. 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8251.1000 με τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή». Ορισμός Υπολόγου.

14

 Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση Πιστώσεων σε
 βάρος ΚΑ Εξόδων Προϋπολογισμού 2014 με 
αντίστοιχα ποσά για πληρωμές μέσω παγίας 
προκαταβολής. ΠΑΔ: 33/2014

16Ψήφιση Πιστώσεων σε βάρος ΚΑ Εξόδων 
Προϋπολογισμού 2014 με αντίστοιχα ποσά 
για πληρωμές μέσω παγίας προκαταβολής..

15

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 55.890,00 € σε βάρος του ΚΑ: 
00.6151.1000 με τίτλο «Κρατήσεις ΟΤΑ από 
ΤΑΠ». ΠΑΔ: 35/2014

17Διάθεση πίστωσης ποσού 55.890,00 € σε 
βάρος του ΚΑ: 00.6151.1000 με τίτλο 
«Κρατήσεις ΟΤΑ από ΤΑΠ».

16

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 125.000,00 € σε βάρος του ΚΑ: 
20.6151.1000 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 
φόρων». ΠΑΔ: 35/2014.

18Διάθεση πίστωσης ποσού 125.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ: 20.6151.1000 με τίτλο 
«Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων».

17

Ομόφωνα εγρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.135.328,90 € σε βάρος του ΚΑ: 
20.6211.1000 με τίτλο «Κατανάλωση 
Ηλεκτρικού Ρεύματος». ΠΑΔ: 35/2014.

19Διάθεση πίστωσης ποσού 1.135.328,90 € σε 
βάρος του ΚΑ: 20.6211.1000 με τίτλο 
«Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος».

18

Σελίδα 2 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 500,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ: 48/2014.

20Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών».

19

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 15.361,81 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7413.1328 με τίτλο «Οριοθέτηση και 
χαρτογράφηση των δασικών και ιδιωτικών 
εκτάσεων του ορεινού ογκου μεταξύ 
Νεοχωρούδας-Ωραιοκάστρου-Μελισσοχωρίου
 της Δ.Ε Νεοχωρούδας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου συνολικής έκτασης 5.262,00 
στρ». ΠΑΔ: 49/2014.
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

21Ψήφιση πίστωσης  ποσού 15.361,81 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7413.1328 με τίτλο 
«Οριοθέτηση και χαρτογράφηση των δασικών 
και ιδιωτικών εκτάσεων του ορεινού ογκου 
μεταξύ Νεοχωρούδας-Ωραιοκάστρου-
Μελισσοχωρίου της Δ.Ε Νεοχωρούδας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου συνολικής έκτασης 
5.262,00 στρ».

20

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πιστώσεων 
ποσού 180.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ: 
00.6521.0000 με τίτλο «Τόκοι Δανείων 
εσωτερικού». ΠΑΔ: 18,52/2014.

22Ψήφιση πιστώσεων ποσού 180.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑΕ: 00.6521.0000 με τίτλο « 
Τόκοι Δανείων εσωτερικού».

21

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πιστώσεων σε 
βάρος ΚΑΕ του πρ/σμού 2014 για χρεολύσια 
δανείων. ΠΑΔ: 18,52/2014.

23Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος ΚΑΕ του 
πρ/σμού 2014 για χρεολύσια δανείων.

22

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 396.482,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6718.1000 με τίτλο «Απόδοση στο 
Δημοτικό Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑΩ"». ΠΑΔ: 53/2014.

24Ψήφιση πίστωσης ποσού 396.482,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6718.1000 με τίτλο 
«Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμού 
Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
"ΔΟΠΠΑΩ"».

23

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Ψήφιση 
πίστωσης ποσών για κάλυψη των 
υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του 
Κ.Δ.& Κ. σε βάρος των Κ.Α.Ε πρ/σμού 
οικονομικού έτους 2014 (καύσιμα, 
ασφάλιστρα, γάλα), με ΠΑΔ: 
37,54,32,30/2014.
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος, στο σκέλος της ψήφισης 
πιστώσεων που αφορά τα καύσιμα.

25Ψήφιση πίστωσης ποσών για κάλυψη των 
υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του 
Κ.Δ.& Κ. Σε βάρος των Κ.Α.Ε πρ/σμού 
οικονομικού έτους 2014 (καύσιμα, 
ασφάλιστρα, γάλα).

24

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Ψήφιση 
πίστωσης ποσών για συνεχιζόμενες 
προμήθειες και υπηρεσίες από το οικ.έτος 
2013 σε βάρος των Κ.Α. πρ/σμού οικονομικού 
έτους 2014. ΠΑΔ 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88, 89, 90, 
91/2014. 
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

26Ψήφιση πίστωσης ποσών για συνεχιζόμενες 
προμήθειες και υπηρεσίες από το οικ.έτος 
2013 σε βάρος των Κ.Α. πρ/σμού οικονομικού 
έτους 2014.

25

Σελίδα 3 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 3.198,00 ευρώ για εργασία 
υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου 
Ωραιοκάστρου, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6266.1001 πρ/σμού οικ. έτους 2014 με 
ΠΑΔ: 101/2014. 
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

27Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.198,00 ευρώ για 
εργασία υποστήριξης προγραμμάτων Δήμου 
Ωραιοκάστρου, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6266.1001 πρ/σμού οικ. έτους 2014.

26

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 21.308,52 ευρώ για 
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση 
προγραμμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6266.1001 πρ/σμού οικ. 
έτους 2014 με ΠΑΔ: 100/2014. 
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

28Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.308,52 ευρώ για 
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση 
προγραμμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6266.1001 πρ/σμού οικ. 
έτους 2014.

27

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.386,20 ευρώ για συντήρηση 
καυστήρων στα κτίρια του Δήμου 
Ωραιόκαστρου, σε βάρος των Κ.Α. 
10.6265.1007, 15.6265.1007 και 
20.6265.1007 πρ/σμού οικ. έτους 2014. ΠΑΔ: 
99/2014

29Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.386,20 ευρώ για 
συντήρηση καυστήρων στα κτίρια του Δήμου 
Ωραιόκαστρου, σε βάρος των Κ.Α. 
10.6265.1007, 15.6265.1007 και 
20.6265.1007 πρ/σμού οικ. έτους 2014.

28

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 14.999,85 ευρώ για προμήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, σε βάρος του Κ.Α. 
15.7135.1006 πρ/σμού οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 
70/2014.

30Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.999,85 ευρώ για 
προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, σε βάρος του Κ.Α. 
15.7135.1006 πρ/σμού οικ. έτους 2014.

29

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 510,45 ευρώ για εργασίες επισκευής 
χλοοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου, σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6264.1000 πρ/σμού οικ. 
έτους 2014. ΠΑΔ: 71/2014

31Ψήφιση πίστωσης ποσού 510,45 ευρώ για 
εργασίες επισκευής χλοοκοπτικών 
μηχανημάτων του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 
35.6264.1000 πρ/σμού οικ. έτους 2014.

30

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Ψήφιση 
πίστωσης του ετήσιου συνολικού ποσού των 
45.000,00 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών
 των οχημάτων του Δήμου και του ετήσιου 
συνολικού ποσού των 73.800,00 ευρώ για 
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του 
Δήμου σε βάρος των Κ.Α.Ε πρ/σμού οικ. 
έτους 2014. ΠΑΔ: 92,93,94,95,96,97/2014.
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος .

32Ψήφιση πίστωσης του ετήσιου συνολικού 
ποσού των 45.000,00 ευρώ για προμήθεια 
ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου και 
του ετήσιου συνολικού ποσού των 73.800,00 
ευρώ για συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων του Δήμου σε βάρος των Κ.Α.Ε 
πρ/σμού οικ. έτους 2014.

31

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.000,00 ευρώ για βιβλιοδετήσεις, 
εκδόσεις, εκτυπώσεις, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6615.1000 πρ/σμού οικ. έτους 2014. ΠΑΔ: 
98/2014

33Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για 
βιβλιοδετήσεις, εκδόσεις, εκτυπώσεις, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6615.1000 πρ/σμού οικ. 
έτους 2014.
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 24.600,00 ευρώ για την εργασία: 
Περισυλλογή-αποτέφρωση νεκρών 
αδέσποτων ζώων, σε βάρος του Κ.Α. 
20.6277.1003 πρ/σμού οικ. έτους 2014. Σχετ. 
ΠΑΔ: 72/2014

34Ψήφιση ποσού 24.600,00 ευρώ για την 
εργασία: Περισυλλογή αποτέφρωση νεκρών 
αδέσποτων ζώων, σε βάρος του Κ.Α. 
20.6277.1003 πρ/σμού οικ. έτους 2014.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(2ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 28/1/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 3  του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα,  ο 
υπογεγραμμένος   Τύπου Σαράντης    υπάλληλος του Δήμου     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,    τοιχοκόλλησα

1.   

2.

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 2ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 28/1/2014.
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