
4ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 17 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4502

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30.6142.1012 με τίτλο "Τεχνική βοήθεια 
Δήμου Ωραιοκάστρου". ΠΑΔ 210/2014

48Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.6142.1012 με τίτλο "Τεχνική 
βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου" ΠΑΔ 
210/12.02.2014.

1

Αποφασίζεται ομόφωνα να μην κατατεθεί  
αίτηση αναιρεσεως  κατά της αριθμ. 
2843/2013 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης ( υπόθεση «Ε. Νίκας 
& Σια ΟΕ ) , σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ.
 53 του ΠΔ 18/1989 ενώπιον του Συμ. 
Επικρατείας για το λόγο ότι η επίδικη 
περίπτωση αφορά ποσό κάτω των 40.000  
ευρώ

49Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων κατά της αριθμ. 2843/2013 απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(υπόθεση «Ε. Νίκας & Σια ΟΕ»).

2

Αποφασίζεται ομόφωνα ο συμβιβασμός  του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, μετά από αίτηση του 
αντιδίκου για παραίτηση από την ασκηθείσα 
αγωγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (υπόθεση Ε. Χεκίμογλου), 
καθότι ο αντίδικος παραιτείται από την 
απαίτηση του ποσού του  50% των τόκων που
 δικαιούται.

50Λήψη απόφασης για συμβιβασμό ή μη του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, μετά από αίτηση του 
αντιδίκου για παραίτηση από την ασκηθείσα 
αγωγή , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. (υπόθεση Ε. Χεκίμογλου).

3

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:  
α)  Η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’αρ. 
94703/2013 απόφασης του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης στις 21-2-2014 ή σε οποιαδήποτε μετ’
 αναβολή συζήτηση  
β) Η παραίτηση  από την άσκηση της 
προσφυγής κατά της υπ’αρ. 96777/2013 
αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καραστερίου 
Ευάγγελος.

51Λήψη απόφασης για την έγκριση:  α) Άσκησης
 προσφυγής κατά της υπ’αρ. 94703/2013 
απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στις 21-2-
2014 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
συζήτηση  β) Παραίτηση  από την άσκηση της 
προσφυγής κατά της υπ’αρ. 96777/2013 
αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4

Ομόφωνα εγκρίνεται το από 4/2/2014 
Πρακτικό της επιτροπής που διενήργησε, 
μεταξύ υπάλληλων, δημόσια κλήρωση για τη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 26 του Ν. 
4024/2011.

52 Έγκριση του από 4/2/2014 Πρακτικού της 
επιτροπής που διενήργησε, μεταξύ 
υπάλληλων, δημόσια κλήρωση για την 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 26 του Ν. 
4024/2011.

5

Ομόφωνα εγκρίνονται : 
Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων»  πρ/σμού 59.667,30 €, οι 
τεχνικές τεχνικές  προδιαγραφές της ανωτέρω 
προμήθειας και η ψήφιση πίστωσης ποσού 
59.667,30 €  σε βάρος του ΚΑ 20.7133.1000 
οικ. έτους 2014 με ΠΑΔ: 180/2014.

53 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  πρ/σμού 
59.667,30  , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
 Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 
20.7133.1000 οικ. Έτους 2014 ΠΑΔ :180/2014

6

Σελίδα 1 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ακύρωση της αριθμ. 
42/2014 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής διότι το θέμα της αντιμέτωπίστηκε 
με την αριθμ. 14/2014  προηγούμενη 
απόφαση της ΟΕ.

54Ακύρωση της αριθμ. 42/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.

7

Ομόφωνα εγκρίνεται η ακύρωση της αριθμ. 
367/2013 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής λόγω ασάφειας στην υλοποίηση 
του θέματος που αφορά.

55Ακύρωση της αριθμ. 367/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.

8

 Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πιστώσεων συνολικού ποσού  884.887,05 €  
σε βάρος ΚΑΕ του πρ/σμού οικ. Ετους 2014 
για υποχρεωτικές δαπάνες, που αφορούν 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.». ΠΑΔ: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179/12.02.2014. 
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

56 Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού  
884.887,05 €  σε βάρος ΚΑΕ του πρ/σμού οικ.
 Ετους 2014 για υποχρεωτικές δαπάνες, που 
αφορούν «Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. » ΠΑΔ 171- 179 /2014.

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 290,71 ευρώ για χορήγηση μιας νέας 
παροχής ισχύος 8  KVA (Νο 0) με αριθμό 
παροχής 20794744-01 για την ηλεκτροδότηση
 πάρκου 1Φ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ -
ΓΑΒΡΑ σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, 
σε βάρος του ΚΑΕ: 02.20.7325.1001 οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ: 161/2014. Εγκρίνεται η 
έκδοση  χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και ορίζεται υπόλογος 
διαχείρισης η υπάλληλος Παναγιώτου 
Ευαγγελία.

57Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 ευρώ για 
χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8  KVA 
(Νο 0) με αριθμό παροχής 20794744-01 για 
την ηλεκτροδότηση πάρκου 1Φ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ -ΓΑΒΡΑ 
σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ,  σε 
βάρος του ΚΑΕ : 02.20.7325.1001 οικ. Έτους 
2014 Σχετ ΠΑΔ :  161/2014 . Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.

10

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 290,71 ευρώ για χορήγηση μιας νέας 
παροχής ισχύος 8  KVA (Νο 0) με αριθμό 
παροχής 20794745-01 για την ηλεκτροδότηση
 πάρκου 1Φ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-
ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΥ σύμφωνα με  έγγραφο 
της ΔΕΔΔΗΕ, σε βάρος του ΚΑΕ: 
02.20.7325.1001 οικ. Έτους 2014. ΠΑΔ: 
161/2014. Εγκρίνεται η έκδοση  χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής και ορίζεται 
υπόλογος διαχείρισης η υπάλληλος 
Παναγιώτου Ευαγγελία.

58Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,71 ευρώ για 
χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8  KVA 
(Νο 0) με αριθμό παροχής 20794745-01 για 
την ηλεκτροδότηση πάρκου 1Φ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΑΚΑΡΙΟΥ-
ΝΕΣΤΟΥ σύμφωνα με  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
, σε βάρος του ΚΑΕ : 02.20.7325.1001οικ. 
Έτους 2014 Σχετ ΠΑΔ :  161/2014 . Έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.045,50 ευρώ για ετήσια συνδρομή 
στη Νομική Βάση Πληροφοριών 
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», σε βάρος του Κ.Α. 
00.6453.1000 του προϋπολογισμού  οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 165/2014.

59 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.045,50 ευρώ για 
ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση 
Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6453.1000 του προϋπολογισμού  
οικ. Έτους 2014. Σχετ. ΠΑΔ. 165/2014.

12

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 2.604,53 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7412.1001 με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας 
Πενταλόφου - Νεοχωρούδας (Υδραυλική 
Μελέτη) (αρ.μελ.194/10)». ΠΑΔ 166/2014.
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη Καραστερίου 
Ευάγγελος και Καρύδης Αθανάσιος.

60Ψήφιση πίστωσης  ποσού 2.604,53 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7412.1001 με τίτλο 
«Κατασκευή Γέφυρας Πενταλόφου - 
Νεοχωρούδας (Υδραυλική Μελέτη) 
(αρ.μελ.194/10)» ΠΑΔ / 166 / 10.02.2014.
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Σελίδα 2 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 460,00€ σε βάρος του ΚΑ 
00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά Έξοδα & 
Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ 159/2014

61Ψήφιση πίστωσης  ποσού 460,00€ σε βάρος 
του ΚΑ 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά 
Έξοδα & Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ΠΑΔ 
/ 159 / 31.01.2014.

14

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης  
ποσού 12.300 € σε βάρος του ΚΑ 
10.6115.1000 με τίτλο «Ορκωτοί Λογιστές 
(έλεγχος έτους 2013)». ΠΑΔ 167/2014

62Ψήφιση πίστωσης  ποσού 12.300 € σε βάρος 
του ΚΑ 10.6115.1000 με τίτλο «Ορκωτοί 
Λογιστές (έλεγχος έτους 2013)» ΠΑΔ / 167 / 
10.02.2014

15

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή 
αγροτικής οδοποιίας οικισμού Μεσαίου» στον 
εργολήπτη Λαζαρίδη Αριστείδη και η ψήφιση 
ποσού 7.204,97 ευρώ γ, σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1417 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 163/2014. 
Καταψηφίζουν τα μελη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

63Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.204,97 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 
αγροτικής οδοποιίας οικισμού Μεσαίου», σε 
βάρος του Κ.Α. 30.7333.1417 του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014. Σχετ. ΠΑΔ 
163 / 2014

16

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου  "Ανακατασκευή 
αγροτικής οδοποιίας οικισμού Ν. 
Φιλαδέλφειας» , στον εργολήπτη «Λαζαρίδη 
Αριστείδη» με Αριθμ. ΜΕΕΠ 617 και η ψήφιση 
ποσού 7.021,33 ευρώ  σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1415 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 162/2014. 
Καταψηφίζουν τα μελη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

64Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.021,33 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 
αγροτικής οδοποιίας οικισμού Ν. 
Φιλαδέλφειας» , σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.1415 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. Σχετ. ΠΑΔ 162 / 2014

17

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται:  Η ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πάρκων 
οικισμού Νεοχωρούδας», στον εργολήπτη 
«Παπαϊωάννου Κ. – Παπαϊωάννου Μ. Ε.Ε. 
(ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε)» με Αριθμ. ΜΕΕΠ 23055 
Τάξη 2η και η ψήφιση πίστωσης σε βάρος του 
Κ.Α. 15.7332.1412 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014. ΠΑΔ 164/2014. 
Καταψηφίζουν τα μελη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

65Ανάθεση και ψήφιση ποσού 7.143,47 ευρώ 
για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 
πάρκων οικισμού Νεοχωρούδας», σε βάρος 
του Κ.Α. 15.7332.1412 του προϋπολογισμού 
οικ. Έτους 2014. Σχετ. ΠΑΔ 164 / 2014.

18

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 122.631,00 € σε βάρος του 
ΚΑ: 80.8121.1000 με τίτλο «Έξοδα 
προμήθειας παγίων (ΠΟΕ)» με ΠΑΔ 
184/2014. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

66Ψήφιση πίστωσης  ποσού 122.631,00 € σε 
βάρος του ΚΑ: 80.8121.1000 με τίτλο «Έξοδα 
προμήθειας παγίων (ΠΟΕ) » ΠΑΔ / 184 / 
12.02.2014.

19

 Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 9.124,99 € σε βάρος του ΚΑ:
 45.7413.1004 με τίτλο «Μελέτη 
υδρογεωτεχνική νέων κοιμητηρίων 
Νεοχωρούδας» με ΠΑΔ 181/2014. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

67 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 9.124,99 € σε 
βάρος του ΚΑ: 45.7413.1004 με τίτλο 
«Μελέτη υδρογεωτεχνική νέων κοιμητηρίων 
Νεοχωρούδας» ΠΑΔ 181 / 12.02.2014.
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Σελίδα 3 από 5Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται:
Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Υψομετρική 
και οριζοντιογραφική αποτύπωση των Ο.Τ 
48, Ο.Τ 51 και Ο.Τ 81 (Δημαρχείο 
Ωραιοκάστρου-Πάρκου)» στον μελετητή 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό «Σίμογλου 
Κίμωνα», με αριθμ. Μητρώου Μελετητή 
19560, κατηγορία 16 (Τοπογραφικά) και η 
ψήφιση πίστωσης ποσού 15.261,16 € σε 
βάρος του ΚΑ: 30.7413.1331 με ΠΑΔ 
182/2014. 
Καταψηφίζουν τα μελη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

68Ψήφιση πίστωσης  ποσού 15.261,16 € σε 
βάρος του ΚΑ: 30.7413.1331 με τίτλο 
«Υψομετρική και οριζοντιογραφική 
αποτύπωση των Ο.Τ 48, Ο.Τ 51 και Ο.Τ 81 
(Δημαρχείο Ωραιοκάστρου-Πάρκου) » ΠΑΔ 
182 / 12.02.2014.

21

Ομόφωνα εγκρίνεται: Η ανάθεση εκτέλεσης 
του έργου «Μελέτη Αποτύπωσης & Σύνταξης 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων των Αθλητικών
 Εγκαταστάσεων των Δ.Κ. Λητής & Τ.Κ. 
Μελισσοχωρίου» στον μελετητή Αγρονόμο 
Τοπογράφο Μηχανικό «Παπακώστα 
Δημήτριο» με αριθμ. Μητρώου Μελετητή 
24461 και η ψήφιση πίστωσης ποσού 
3.176,51 € σε βάρος του ΚΑ: 15.7413.1405 με
 τίτλο «Μελέτη Αποτύπωσης & Σύνταξης 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων των Αθλητικών
 Εγκαταστάσεων των Δ.Κ. Λητής & Τ.Κ. 
Μελισσοχωρίου». ΠΑΔ 183/2014.

69Ψήφιση πίστωσης  ποσού 3.176,51 € σε 
βάρος του ΚΑ: 15.7413.1405 με τίτλο 
«Μελέτη Αποτύπωσης & Σύνταξης 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων των Αθλητικών
 Εγκαταστάσεων των Δ.Κ. Λητής & Τ.Κ. 
Μελισσοχωρίου » . ΠΑΔ 183 / 12.02.2014.

22

 Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 9.271,33 € σε βάρος του ΚΑ 
15.7411.1017 με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής 
απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) του 2ου Δημοτικού  
σχολείου Παλαιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 197/2014. 
Καταψηφίζουν τα μελη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

70 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 9.271,33 € σε 
βάρος του ΚΑ 15.7411.1017 με τίτλο «Μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) του 2ου 
Δημοτικού  σχολείου Παλαιοκάστρου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου » ΠΑΔ / 197 / 
12.02.2014.
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 111.000,00 € 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, Γ119,22,97,100,109 και στο χώρο 
δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου». 
ΠΑΔ 203/2014. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

71Ψήφιση πίστωσης  ποσού 111.000,00 € 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 » ΠΑΔ /  203  / 12.02.2014.
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(4ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 17/2/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 21  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 4ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 17/2/2014.
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