
3ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 4 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 3225

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ: 80.8261.1000 με τίτλο 
«Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων».
 ΠΑΔ 121/2014.

35Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ: 80.8261.1000 με τίτλο 
«Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων» 
ΠΑΔ 121/24.01.2014.

1

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης  
ποσού 22.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6526.1005 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείου 
Πειραιώς-6103(Λήξη 27-07-2019)». ΠΑΔ 
137/2014.

36Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.500,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6526.1005 με τίτλο 
«Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-6103(Λήξη 27-
07-2019)» ΠΑΔ 137/28.01.2014.

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης  
ποσού 15.738,98 € σε βάρος του ΚΑ 
15.7332.8000 με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου 
χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Νεοχωρούδας 
Αριθ. Μελ. 418/09». ΠΑΔ 138/2014.

37 Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.738,98 € σε 
βάρος του ΚΑ 15.7332.8000 με τίτλο 
«Ανάπλαση αύλειου χώρου κλειστού 
Γυμναστηρίου Νεοχωρούδας Αριθ. Μελ. 
418/09»  ΠΑΔ 138/28.01.2014.

3

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ανατροπή και 
ανάκληση ΑΑΥ και ΠΑΔ κωδικών εξόδου 
έτους 2013. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής Καραστερίου Ευάγγελος .

38Ανατροπή και ανάκληση ΑΑΥ και ΠΑΔ 
κωδικών εξόδου έτους 2013.

4

Ομόφωνα εγκρίνεται το  από 21/01/2014 
Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την 
διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου 
του έργου  «Σήμανση Ποδηλατικών 
διαδρομών Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας 
και Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακυρώνεται το αποτέλεσμα στον 
εργολήπτη " Λέσση Σπυρίδωνα του 
Κωνσταντίνου" με ποσοστό έκπτωσης 
12,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & 
Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης 
του έργου .

39Έγκριση του από 21/01/2014 Πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής για την διενέργεια 
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου  
«Σήμανση Ποδηλατικών διαδρομών 
Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και 
Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος .

5

Ομόφωνα εγκρίνεται η μη άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. 307/2014 
απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
(υπόθεση Α. Βακαλούδη) και αποφασίζεται η 
άσκηση των ενεργειών για την πληρωμή του 
αριθμ. 0159Β Χρηματικού εντάλματος υπέρ 
του παραπάνω.

40Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 
72 του Ν. 3852/2010 κατά της υπ΄ αριθμ. 
307/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης.

6

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 14.468,49 ευρώ για 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.7134.1401 του 
προϋπολογισμού  οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 
151/2014. 
Καταψηφίζει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ευάγγελος λόγω της απευθείας 
ανάθεσης  της προμήθειας .

41Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.468,49 ευρώ για 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.7134.1401 του 
προϋπολογισμού  οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 
151/2014

7

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 68,27 ευρώ για δημοσίευση στον τύπο,
 σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.1001 του 
προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2014. Σχετ. 
ΠΑΔ: 31/2014.

42 Ψήφιση πίστωσης ποσού 68,27 ευρώ για 
δημοσίευση στον τύπο, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6495.1001 του προϋπολογισμού  οικ. 
Έτους 2014. Σχετ. ΠΑΔ: 31/2014

8

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 664,20 ευρώ για προμήθεια 
Γραμματίων Είσπραξης, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6613.1401 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2014. ΠΑΔ 150/2014

43Ψήφιση πίστωσης ποσού 664,20 ευρώ για 
προμήθεια Γραμματίων Είσπραξης, σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6613.1401 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 150/31-01-2014

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 999,99 € για απεντόμωση των κτιρίων 
του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.1001 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 
152/2014

44Ψήφιση πίστωσης ποσού 999,99 €  για 
απεντόμωση των κτιρίων του Δήμου, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6277.1001 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 
152/2014

10

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Λητής στον εργολήπτη Παυλίδη 
Δημήτριο και η ψήφιση ποσού 7.120,47 ευρώ 
 σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.1404 του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014. ΠΑΔ 
153/2014. 
Καταψηφίζει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ευάγγελος λόγω της απευθείας 
ανάθεσης.

45Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.120,47 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Λητής, σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1404 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 153/31-01-2014.

11

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Νεοχωρούδας, και η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 7.059,34 ευρώ σε βάρος του
 Κ.Α. 30.7333.1414 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 154/2014.  
Καταψηφίζει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ευάγγελος λόγω της απευθείας 
ανάθεσης.

46Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.059,34 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Νεοχωρούδας, σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1414 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 154/31-01-2014.

12

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου:  Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Ωραιοκάστρου και η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 7.120,47 ευρώ σε βάρος του
 Κ.Α. 30.7333.1402 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 155/2014. 
Καταψηφίζει το μέλος της Επιτροπής 
Καραστερίου Ευάγγελος λόγω της απευθείας 
ανάθεσης.

47Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.120,47 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Ωραιοκάστρου, σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1402 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 155/2014.

13

Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(3ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 4/2/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 7  του μήνα Φεβρουαρίου  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 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 3ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 4/2/2014.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


