
6ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 11 Μαρτίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 7142

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 5.596,50 ευρώ για την 
προμήθεια αυτοκόλλητων για τους κάδους 
ανακύκλωσης. ΠΑΔ 284/2014. Καταψηφίζουν 
τα μέλη Καρύδης Α. και Καραστερίου Ε.

77 Διάθεση πίστωσης ποσού 5.596,50 ευρώ για 
την προμήθεια αυτοκόλλητων για τους κάδους
 ανακύκλωσης. ΠΑΔ 284/2014.

1

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.000 € για τη συνεχιζόμενη 
υπηρεσία «ΔΡΑΣΗ 2.1 Οργάνωση δυο (2) 
συνεδριάσεων» του έργου "Re-enforce 
Optimal Actions and Development Strategies" 
με το ακρωνύμιο «ROADS». ΠΑΔ 287/2014. 
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

78 Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000 € για τη 
συνεχιζόμενη υπηρεσία «ΔΡΑΣΗ 2.1 
Οργάνωση δυο (2) συνεδριάσεων» του έργου 
"Re-enforce Optimal Actions and 
Development Strategies" με το ακρωνύμιο 
«ROADS». ΠΑΔ 287/2014

2

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 5.999,20 ευρώ για την ανανέωση 
αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από 
ιούς για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου. ΠΑΔ 286/2012.

79 Διάθεση πίστωσης ποσού 5.999,20 ευρώ για 
την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού 
προστασίας από ιούς για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΠΑΔ 
286/2012

3

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 600,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών». 
Θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι του Δήμου Μ. 
Ευθυμιάδου και Κ. Τσουκαλά σε σεμινάριο με 
θέμα "Τα Δημοτικά Έσοδα - Διαδικασίες 
Είσπραξης - Έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο - Ταμειακή Υπηρεσία" στις 
13/14.03.2014.
ΠΑΔ 279/2014

80 Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών». ΠΑΔ 
279/2014

4

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 18.033,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ)». ΠΑΔ 281/2014

81 Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.033,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)». 
ΠΑΔ 281/2014

5

Σελίδα 1 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και 
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις 
Δράσεις 4.1.1. - Υπηρεσίες σχεδιασμού και 
εγκατάστασης πιλοτικών συστημάτων και 
5.1.1. - Επιχειρησιακή Αξιολόγηση εφαρμογών
 ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών 
περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
'CIVILWATER' στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-
20130» προϋπολογισμού 60.000,00 €. ΠΑΔ:
Καταψηφίζουν λόγω κατάτμισης του έργου τα 
μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

82 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις Δράσεις 4.1.1. - 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης 
πιλοτικών συστημάτων και 5.1.1. - 
Επιχειρησιακή Αξιολόγηση εφαρμογών 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών 
περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
'CIVILWATER' στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-
2013» προϋπολογισμού 60.000,00 €. ΠΑΔ:

6

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και 
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου «Conservation 
and quality assurance of municipal water in 
the cross border area» με το ακρωνύμιο 
CIVILWATER στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-20130» 
προϋπολογισμού 25.000,00 €. ΠΑΔ:
Καταψηφίζουν λόγω κατάτμισης του έργου τα 
μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος.

83 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για την Παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου «Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
cross border area» με το ακρωνύμιο 
CIVILWATER στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» 
προϋπολογισμού 25.000,00 €. ΠΑΔ:

7

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα-
μηχανήματα-εργαλεία της Δημοτικής Ενότητας
 Ωραιοκάστρου” προϋπολογισμού 58.799,20 
€, έγκρινονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
ψήφιση πίστωσης. ΠΑΔ 290/2014
Καταψηφίζει λόγω κατάτμισης του έργου το 
μέλος Καρύδης Αθανάσιος.

84 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων 
κίνησης για τα οχήματα-μηχανήματα-εργαλεία 
της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου” 
προϋπολογισμού 58.799,20 €, έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση 
πίστωσης. ΠΑΔ 290/2014

8

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα-
μηχανήματα-εργαλεία της Δημοτικής Ενότητας
 Καλλιθέας” προϋπολογισμού 58.799,40 €, 
έγκρινονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
ψήφιση πίστωσης. ΠΑΔ 288/2014
Καταψηφίζει λόγω κατάτμισης του έργου το 
μέλος Καρύδης Αθανάσιος.

85 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων 
κίνησης για τα οχήματα-μηχανήματα-εργαλεία 
της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας” 
προϋπολογισμού 58.799,40 €, έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση 
πίστωσης. ΠΑΔ 288/2014

9

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα-
μηχανήματα-εργαλεία της Δημοτικής Ενότητας
 Μυγδονίας” προϋπολογισμού 58.798,77 €, 
έγκρινονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
ψήφιση πίστωσης. ΠΑΔ 289/2014
Καταψηφίζει λόγω κατάτμισης του έργου το 
μέλος Καρύδης Αθανάσιος.

86 Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων 
κίνησης για τα οχήματα-μηχανήματα-εργαλεία 
της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας” 
προϋπολογισμού 58.798,77 €, έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση 
πίστωσης. ΠΑΔ 289/2014

10

Σελίδα 2 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι όροι 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
Δημοτικού αναψυκτηρίου στο Ο.Τ. 33 
(διασταύρωση των οδών Λ. Δημοκρατίας και 
Θεσσαλονίκης).
"Παρών" ψηφίζει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος όσον αφορά στην εκμίσθωση του 
περιβάλλοντα χώρου.

87 Έγκριση όρων δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στο 
Ο.Τ. 33 (διασταύρωση των οδών Λ. 
Δημοκρατίας και Θεσσαλονίκης).

11

Εγκρίνεται ομόφωνα το από 4/3/2014 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και 
κατακυρώνεται το αποτέλεσμα.

88 Έγκριση του από 4/3/2014 Πρακτικού της 
αρμόδιας Επιτροπής για τη διενέργεια 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος.

12

Το θέμα αναβάλλεται για λόγους τεκμηρίωσης 
του ισχυρισμού συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό.

89 Έγκριση των από 27/12/2013 και 5/02/2014 
πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για τον 
διαγωνισμό «Προμήθεια υπολειπόμενου 
εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δ. 
Ωραιοκάστρου μετά την 1η κατακύρωση». 
Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης.

13

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο: 
«Σήμανση ποδηλατικών διαδρομών 
Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και 
Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου» αρ. μελέτης
 21/2013
"Παρών" ψηφίζουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

90 Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
για το έργο: «Σήμανση ποδηλατικών 
διαδρομών Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας 
και Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου» αρ. 
μελέτης 21/2013

14

Κατα πλειοψηφία εγκρίνονται:
1) η ανάθεση εκπόνησης μελετών: α) 
Υδραυλικής, β) Περιβαλλοντικής γ) 
Ηλεκτρομηχανολογικής του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχή 
επέκτασης νοτιοανατολικά του οικισμού της 
Γαλήνης του Δ. Ωραιοκάστρου με βάση την 
αριθμ. 09/2014 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 
της τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 
71/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στους μελετητές α) Πήχα Μαρία, 
β) Τζηρίνη Απόστολο και γ) Τρούλλο 
Δημήτριο, αντίστοιχα
2) ψήφιση πίστωσης ποσού 42.257,58 € σε 
βάρος του ΚΑ 25.7412.1401 με ΠΑΔ 
260/04.03.2014
Καταψηφίζουν τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

91 Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 
μελετών: α) Υδραυλικής, β) Περιβαλλοντικής 
γ) Ηλεκτρομηχανολογικής του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχή 
επέκτασης νοτιοανατολικά του οικισμού της 
Γαλήνης του Δ. Ωραιοκάστρου με βάση την 
αριθμ. 09/2014 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 
της τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 
71/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ψήφιση πίστωσης ποσού 
42.257,58 € σε βάρος του ΚΑ 25.7412.1401. 
ΠΑΔ 260/04.03.2014.

15

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
10.6643.1001 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού 
αερίου θέρμανσης» ΠΑΔ 249/04.03.2014.

92 Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 10.6643.1001 με τίτλο 
«Προμήθεια φυσικού αερίου θέρμανσης» ΠΑΔ
 249/04.03.2014.

16

Σελίδα 3 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 6.722,69 € σε βάρος του ΚΑ 
70.7411.8004 με τίτλο «Μελέτη Ανέγερσης 
Διδακτήριου Λυκείου Καλλιθέας (Διαμόρφωση 
περ. χώρου, τεύχη Δημ. Σ.Α.Υ-Φ.Α.Υ), Αριθ. 
Μελ. 232/09, Αριθ. Εργ. 250/09». ΠΑΔ 
222/19.02.2014.
Καταψηφίζουν τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

93 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.722,69 € σε 
βάρος του ΚΑ 70.7411.8004 με τίτλο «Μελέτη 
Ανέγερσης Διδακτήριου Λυκείου Καλλιθέας 
(Διαμόρφωση περ. χώρου, τεύχη Δημ. Σ.Α.Υ-
Φ.Α.Υ), Αριθ. Μελ. 232/09, Αριθ. Εργ. 
250/09». ΠΑΔ 222/19.02.2014.

17

Εγκρίνεται ομόφωνα το από 23/1/2014 
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για το 
διαγωνισμό της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» και κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα στην εταιρεία ELVIGRO ΑΒΕΕ .

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

18

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 5.136,77 € σε βάρος του ΚΑ 
70.7411.8003 με τίτλο «Μελέτη Ανέγερσης 
Νηπιαγωγείου Πενταλόφου (Διαμόρφωση 
περιβάλ. χώρου, τεύχη δημ. Σ.Α.Υ-Φ.Α.Υ), 
Αριθ. Μελ. 233/09, Αριθ. Εργ. 249/09 - 2ος 
Λογ/σμός». ΠΑΔ 221/19.02.2014.
Καταψηφίζουν τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος 
και Καραστερίου Ευάγγελος.

95 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.136,77 € σε 
βάρος του ΚΑ 70.7411.8003 με τίτλο «Μελέτη 
Ανέγερσης Νηπιαγωγείου Πενταλόφου 
(Διαμόρφωση περιβάλ. χώρου, τεύχη δημ. 
Σ.Α.Υ-Φ.Α.Υ), Αριθ. Μελ. 233/09, Αριθ. Εργ. 
249/09 - 2ος Λογ/σμός». ΠΑΔ 
221/19.02.2014.

19

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 350,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1000 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 259/04.03.2014.
Η υπάλληλος του Δήμου Μπαλοτόγλου Μένια 
θα συμμετέχει σε σεμινάριο με θέμα 
"Διοικητικές Κυρώσεις σε Καταστήματα 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος" στις 27-
28/03/2014.

96 Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1000 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 259/04.03.2014.

20

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.812,75 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ)». ΠΑΔ 248/04.03.2014.

97 Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.812,75 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)». 
ΠΑΔ 248/04.03.2014.

21

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6453.1002 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή 
Δήμου-Μέλους Δικτύου ΑΛΦΑ (Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της
 Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτ. Θεσ/νίκης)». 
ΠΑΔ 252/04.03.2014.

98Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6453.1002 με τίτλο «Ετήσια 
συνδρομή Δήμου-Μέλους Δικτύου ΑΛΦΑ 
(Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτ. 
Θεσ/νίκης)». ΠΑΔ 252/04.03.2014.

22

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)». ΠΑΔ 253/04.03.2014.
"Παρών" δηλώνουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

99 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2013)». ΠΑΔ 253/04.03.2014.

23

Σελίδα 4 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.7521.1001 με τίτλο «Συμμετοχή στο 
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Ποσό 
20.000,00 ευρώ)». ΠΑΔ 254/04.03.2014.

100 Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.7521.1001 με τίτλο 
«Συμμετοχή στο Διαβαλκανικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος (Ποσό 20.000,00 ευρώ)». ΠΑΔ
 254/04.03.2014.

24

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 80.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7323.8006 με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας 
Γαλλικού ποταμού Δ.Δ. Ν. Φιλαδέλφειας 
αριθμ. μελ. 67/2010». ΠΑΔ 258/04.03.2014.

101 Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7323.8006 με τίτλο 
«Κατασκευή γέφυρας Γαλλικού ποταμού Δ.Δ. 
Ν. Φιλαδέλφειας αριθμ. μελ. 67/2010». ΠΑΔ 
258/04.03.2014.

25

Κατα πλειοψηφία:
α) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: 
«Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό 
Θεσσαλονίκης». Αρ. Μελέτης: 11/2014, ΑΔΣ: 
76/2014.
β) εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης ποσού 
30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7336.1402. 
ΠΑΔ 273/06.03.2014
"Παρών" δηλώνει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

102 Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγού
 ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης». Αρ. 
Μελέτης: 11/2014, ΑΔΣ: 76/2014. Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7336.1402. ΠΑΔ 273/06.03.2014

26

Κατά πλειοψηφία:
α) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Ωραιοκάστρου». Αρ. Μελέτης: 12/2014, ΑΔΣ: 
77/2014. 
β) εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης ποσού 
73.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7323.1301. 
ΠΑΔ 275/06.03.2014
"Παρών" δηλώνει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

103 Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου». 
Αρ. Μελέτης: 12/2014, ΑΔΣ: 77/2014. Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 73.800,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.1301. ΠΑΔ 275/06.03.2014

27

Κατα πλειοψηφία:
α) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Καλλιθέας». Αρ. Μελέτης: 13/2014, ΑΔΣ: 
78/2014. 
β) εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης ποσού 
70.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7323.1403. 
ΠΑΔ 276/06.03.2014.
"Παρών" δηλώνει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

104 Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας». Αρ. 
Μελέτης: 13/2014, ΑΔΣ: 78/2014. Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.1403. ΠΑΔ 276/06.03.2014.

28

Κατα πλειοψηφία:
α) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Μυγδονίας». Αρ. Μελέτης: 14/2014, ΑΔΣ: 
79/2014. 
β) η ψήφιση πίστωσης ποσού 73.800,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7323.1402. ΠΑΔ 
277/06.03.2014.
"Παρών" δηλώνει το μέλος Καρύδης 
Αθανάσιος.

105 Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας». Αρ. 
Μελέτης: 14/2014, ΑΔΣ: 79/2014. Ψήφιση 
πίστωσης ποσού 73.800,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.1402. ΠΑΔ 277/06.03.2014.
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Σελίδα 5 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή 
Δήμου-μέλους στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο 
υγειών Πόλεων-προαγωγής υγείας» ΠΑΔ 
251/04.03.2014.

106 Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια 
συνδρομή Δήμου-μέλους στο Εθνικό 
διαδημοτικό δίκτυο υγειών Πόλεων-
προαγωγής υγείας» ΠΑΔ 251/04.03.2014.

30

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 9.000,00 ευρώ για τη συντήρηση και 
επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων. 
ΠΑΔ 266/2014.

107 Διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ για 
τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 
Δημοτικών κτιρίων. ΠΑΔ 266/2014.

31

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.942,17 ευρώ για τη συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων και αυτοκινήτων. 
ΠΑΔ 265/2014.

108 Διάθεση πίστωσης ποσού 1.942,17 ευρώ για 
τη συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων και 
αυτοκινήτων. ΠΑΔ 265/2014.

32

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 19.680,00 ευρώ για εργασίες 
ανακατασκευής χλοοτάπητα γηπέδου 
Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας 
Ωραιοκάστρου. ΠΑΔ 256/2014.

109 Διάθεση πίστωσης ποσού 19.680,00 ευρώ για
 εργασίες ανακατασκευής χλοοτάπητα 
γηπέδου Ωραιοκάστρου της Δημοτικής 
Ενότητας Ωραιοκάστρου. ΠΑΔ 256/2014.

33

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.574,40 ευρώ για την παροχή 
υπηρεσίας «Μίσθωση χημικής τουαλέτας για 
την πλατεία Τζαβέλα». ΠΑΔ 257/2014.

110 Διάθεση πίστωσης ποσού 1.574,40 ευρώ για 
την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση χημικής 
τουαλέτας για την πλατεία Τζαβέλα». ΠΑΔ 
257/2014.

34

Εγκρίνεται κατα πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.936,00 € για τη 
συνεχιζόμενη εργασία «Σχεδιασμός και 
κατασκευή ιστοσελίδας Δήμου Ωραιοκάστρου»
 από το 2013. ΠΑΔ 255/2014.
"Παρών" δηλώνουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

111 Διάθεση πίστωσης ποσού 3.936,00 € για τη 
συνεχιζόμενη εργασία «Σχεδιασμός και 
κατασκευή ιστοσελίδας Δήμου Ωραιοκάστρου»
 από το 2013. ΠΑΔ 255/2014.

35

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 8.308,65 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7413.1003 με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για την έγκριση Τοπικού 
Ρυμοτομικού για τον Καθορισμό Χώρου 
Ανοικτού Θεάτρου στη Θέση «Παλιό 
Λατομείο» του Δήμου Ωραιοκάστρου 
αριθμ.μελ.21/2010». ΠΑΔ 213/12.02.2014.
"Παρών" δηλώνουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

112 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.308,65 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7413.1003 με τίτλο «Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας για την έγκριση 
Τοπικού Ρυμοτομικού για τον Καθορισμό 
Χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη Θέση «Παλιό 
Λατομείο» του Δήμου Ωραιοκάστρου 
αριθμ.μελ.21/2010». ΠΑΔ 213/12.02.2014.

36

Εγκρίνεται ομόφωνα η δίαθεση πίστωσης 
ποσού 5.000,00 ευρώ για τη δημοσίευση 
προκηρύξεων διαγωνισμών. ΠΑΔ 261/2014

113 Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για 
τη δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών. 
ΠΑΔ 261/2014
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Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνονται κατα πλειοψηφία:
α) η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
«Τοπογραφική Μελέτη για την κατασκευή 
κόμβου στη Γαλήνη», με βάση την αριθμ. 
34/2013 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της 
τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 
75/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην Ξινογαλά Νίκη, Πολιτικό 
Μηχανικό, Μελετ. Α' Τάξης, Κατηγορία 16.
β) η ψήφιση πίστωσης ποσού 8.261,62 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7412.1304. ΠΑΔ 
278/06.03.2014.
"Παρών" δηλώνουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

114 Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 
της μελέτης «Τοπογραφική Μελέτη για την 
κατασκευή κόμβου στη Γαλήνη», με βάση την 
αριθμ. 34/2013 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 
της τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 
75/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ψήφιση πίστωσης ποσού 
8.261,62 € σε βάρος του ΚΑ 30.7412.1304. 
ΠΑΔ 278/06.03.2014.

38

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:
α) η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
«Γεωτεχνική Έρευνα του πρανούς στο χώρο 
της Παιδόπολης Αγ. Δημητρίου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», με βάση την αριθμ. 10/2014 
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της τεχνικής 
υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 74/2014 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 
Δρακούλη Αλέξανδρο, Γεωλόγο, Μελετ. Α' 
Τάξης, Κατηγορίες 21 και 27.
β) η ψήφιση πίστωσης ποσού 18.451,22 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7412.1416. ΠΑΔ 
274/06.03.2014
"Παρών" δηλώνουν τα μέλη Καρύδης 
Αθανάσιος και Καραστερίου Ευάγγελος.

115 Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 
της μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα του πρανούς
 στο χώρο της Παιδόπολης Αγ. Δημητρίου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου», με βάση την αριθμ. 
10/2014 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της 
τεχνικής υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 
74/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ψήφιση πίστωσης ποσού 
18.451,22 € σε βάρος του ΚΑ 30.7412.1416. 
ΠΑΔ 274/06.03.2014

39

Αποφασίζεται ομόφωνα η άσκηση εφέσεως 
κατά της υπ’ αρ. 1394/2014 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

116 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη 
εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 1394/2014 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(6ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 11/3/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 14  του μήνα Μαρτίου  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 6ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 11/3/2014.
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