
7ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 27 Μαρτίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 8853

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται το από 18/03/2014 
πρακτικό δημοπρασίας του έργου: 
«Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό 
Θεσσαλονίκης», κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη
 αναδόχου του έργου στην εταιρεία 
«ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή
 της σχετικής σύμβασης. (1 ΕΗ)

117 Έγκριση του από 18/03/2014 πρακτικού 
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή αγωγού 
ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης». 
Κατακύρωση διαγωνισμού. Εξουσιοδότηση 
Δημάρχου.

1

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
19/03/2014 πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Μυγδονίας», κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη
 αναδόχου του έργου στον Ε.Δ.Ε. 
«ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» και 
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή
 της σχετικής σύμβασης.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (2 ΕΗ)

118Έγκριση του από 19/03/2014 πρακτικού 
δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας». 
Κατακύρωση διαγωνισμού. Εξουσιοδότηση 
Δημάρχου.

2

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
20/03/2014 πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Ωραιοκάστρου», κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη
 αναδόχου του έργου στον Ε.Δ.Ε. 
«ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» και 
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή
 της σχετικής σύμβασης.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (3 ΕΗ)

119Έγκριση του από 20/03/2014 πρακτικού 
δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου». 
Κατακύρωση διαγωνισμού. Εξουσιοδότηση 
Δημάρχου.

3

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
20/03/2014 πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας», κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη
 αναδόχου του έργου στον Ε.Δ.Ε. 
«ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» και 
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή
 της σχετικής σύμβασης.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (4 ΕΗ)

120Έγκριση του από 21/03/2014 πρακτικού 
δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας». 
Κατακύρωση διαγωνισμού. Εξουσιοδότηση 
Δημάρχου.

4

Σελίδα 1 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.214,00 ευρώ για τις 
εργασίες ανακατασκευής κοιμητηρίων 
οικισμού Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
ΠΑΔ 343/2014.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (5 ΕΗ)

121Διάθεση πίστωσης ποσού 2.214,00 ευρώ για 
τις εργασίες ανακατασκευής κοιμητηρίων 
οικισμού Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου.

5

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 24.570,48 ευρώ για τις 
εργασίες συντήρησης αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας 
Ωραιοκάστρου, με ΠΑΔ 341/2014.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (6 ΕΗ)

122Διάθεση πίστωσης ποσού 24.570,48 ευρώ για
 τις εργασίες συντήρησης αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας 
Ωραιοκάστρου.

6

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 2.398,50 ευρώ για τις υπηρεσίες 
περισυλλογής αδέσποτων ζώων Δήμου 
Ωραιοκάστρου με ΠΑΔ 342/14. (7 ΕΗ)

123Διάθεση πίστωσης ποσού 2.398,50 ευρώ για 
τις υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων
 Δήμου Ωραιοκάστρου.

7

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση 
πίστωσης ποσού 18.450,00 ευρώ για την 
υπηρεσία «Σχεδίαση & Εκπόνηση 
Ολοκληρωμένου Πιλοτικού Προγράμματος Δια
 Βίου Μάθησης των νέων ενηλίκων στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου» με ΠΑΔ 352/14.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (8 ΕΗ)

124Διάθεση πίστωσης ποσού 18.450,00 ευρώ για
 την υπηρεσία «Σχεδίαση & Εκπόνηση 
Ολοκληρωμένου Πιλοτικού Προγράμματος Δια
 Βίου Μάθησης των νέων ενηλίκων στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου».

8

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 195.001,75 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8122.1000 με τίτλο «Έξοδα κατασκευής 
έργων (ΠΟΕ)». 4ος Λογ/σμός του Έργου 
"Προσθήκη 6 αιθουσών στο 1ο Δημοτικό 
Ωραιοκάστρου & Προσθήκη μιας αίθουσας 
στο 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου" με 
ΠΑΔ 339/24.03.2014.  (9 ΕΗ)

125Ψήφιση πίστωσης ποσού 195.001,75 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8122.1000 με τίτλο «Έξοδα 
κατασκευής έργων (ΠΟΕ)». 4ος Λογ/σμός του
 Έργου "Προσθήκη 6 αιθουσών στο 1ο 
Δημοτικό Ωραιοκάστρου & Προσθήκη μιας 
αίθουσας στο 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο 
Παλαιοκάστρου". ΠΑΔ 339/24.03.2014.

9

Σελίδα 2 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφια:
1) η ανάθεση εκπόνησης μελετών: α) 
Αρχιτεκτονικής στον Παπαδόπουλο Φώτιο, 
Αρχιτ. Μηχ., β) Στατικής στον Αντωνιάδη 
Παναγιώτη, Πολ. Μηχ., γ) 
Ηλεκτρομηχανολογικής στον Δακουρά 
Στέργιο, Μηχ. Μηχ., δ) Ενεργειακής στον 
Κουκλίδη Χαράλαμπο, Μηχ. Μηχ., ε) 
Περιβαλλοντικής στον Δακουρά Στέργιο, Μηχ. 
Μηχ., στ) Τοπογραφικής στον Τσαβδάρη 
Νικόλαο, Αγρ. Τοπ. Μηχ., ζ) Γεωτεχνικής στην
 Μπόγια Φωτεινή, Γεωλόγο, η) Ενεργειακής 
Απόδοσης στον Νάτσε Αμπντέλ-Φαττάχ, Μηχ.
 Μηχ., θ) ΣΑΥ - ΦΑΥ στον Κουκλίδη 
Χαράλαμπο, Μηχ. Μηχ. και ι) Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης στον Κουκλίδη Χαράλαμπο, 
Μηχ. Μηχ., με βάση την αριθμ. 18/2014 
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων για το έργο «Προσθήκη 
στεγάστρου και κερκίδων στο ανοικτό 
κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου - εγκατάσταση 
μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & 
θερμότητας». 
2) η ψήφιση πίστωσης ποσού 103.924,94 € σε
 βάρος του ΚΑ 15.7411.1421 με ΠΑΔ 
340/24.03.2014.
Καταψηφίζουν τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος 
(λόγω κατάτμισης του έργου) και Καραστερίου
 Ευάγγελος (λόγω της απ' ευθείας ανάθεσης). 
 (10 ΕΗ)

126Ανάθεση εκπόνησης μελετών: α) 
Αρχιτεκτονικής, β) Στατικής, γ) 
Ηλεκτρομηχανολογικής, δ) Ενεργειακής, ε) 
Περιβαλλοντικής, στ) Τοπογραφικής, ζ) 
Γεωτεχνικής, η) Ενεργειακής Απόδοσης, θ) 
ΣΑΥ - ΦΑΥ και ι) Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης, με βάση την αριθμ. 18/2014 
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων για το έργο «Προσθήκη 
στεγάστρου και κερκίδων στο ανοικτό 
κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου - εγκατάσταση 
μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & 
θερμότητας». Ψήφιση πίστωσης ποσού 
103.924,94 € σε βάρος του ΚΑ 15.7411.1421. 
ΠΑΔ 340/24.03.2014.

10

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
συνολικού ποσού 31.502,43 € για την 
εκτέλεση της υπ. αριθμ. 41803/2009 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θες/νίκης σε βάρος των παρακάτω ΚΑ 
Εξόδων ως εξής:
α) ΚΑ 80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 
(ΠΟΕ)», ποσό 646,00 €
β) ΚΑ 80.8123.1001 με τίτλο «Μελέτη 
"Ολοκλήρωση Διερεύνησης Δημαρχείου 
Μυγδονίας"», ποσό 22.907,50 €
γ) ΚΑ 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)» ποσό 7.948,93 €. ΠΑΔ 
346/24.03.2014. (11 ΕΗ)

127Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 
31.502,43 € για την εκτέλεση της υπ. αριθμ. 
41803/2009 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θες/νίκης σε βάρος των 
παρακάτω ΚΑ Εξόδων ως εξής:
α) ΚΑ 80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 
(ΠΟΕ)», ποσό 646,00 €
β) ΚΑ 80.8123.1001 με τίτλο «Μελέτη 
"Ολοκλήρωση Διερεύνησης Δημαρχείου 
Μυγδονίας"», ποσό 22.907,50 €
γ) ΚΑ 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)» ποσό 7.948,93 €. ΠΑΔ 
346/24.03.2014.

11

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.035,03 € για την εκτέλεση της υπ. 
αριθμ. 1096/2013 δικαστικής απόφασης 
(Κουβατά Αθανασία) σε βάρος του ΚΑ 
80.8315.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε - Διάφορα 
έξοδα» με ΠΑΔ 347/24-03-2014. (12 ΕΗ)

128Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.035,03 € για την 
εκτέλεση της υπ. αριθμ. 1096/2013 δικαστικής 
απόφασης (Κουβατά Αθανασία) σε βάρος του 
ΚΑ 80.8315.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε - Διάφορα 
έξοδα». ΠΑΔ 347/24-03-2014.

12

Σελίδα 3 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πιστώσεων: α)
 ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8317.1001 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 & 2012)», β) ποσού 1.212,80 € σε βάρος
 του ΚΑ 80.8317.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε -Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων» (Εφημερίδες)
ΠΑΔ 349/24.03.2014, 351/24.03.2014. (13 
ΕΗ)

129Διάθεση πιστώσεων:
α) ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8317.1001 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 & 2012)».
β) ποσού 1.212,80 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8317.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε -Λοιπά έξοδα
 προηγούμενων χρήσεων» (Εφημερίδες)
ΠΑΔ 349/24.03.2014, 351/24.03.2014.

13

Εγκρίνεται ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6721.1001 με τίτλο «Εισφορά συνδέσμου 
Δήμου και Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών 
Ελλάδος» με ΠΑΔ 350/24.03.2014. (14 ΕΗ)

130Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6721.1001 με τίτλο 
«Εισφορά συνδέσμου Δήμου και Κοινοτήτων 
Ιαματικών πηγών Ελλάδος». ΠΑΔ 
350/24.03.2014

14

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 
ποσού 3.001,29 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8117.1010 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ έως 31-12-
2010)» (Εφημερίδες) με ΠΑΔ 348/24-03-
2014. (15 ΕΗ)

131Διάθεση πίστωσης ποσού 3.001,29 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8117.1010 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ έως 31-
12-2010)» (Εφημερίδες) ΠΑΔ 348/24-03-2014.

15

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
24/03/2014 πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα
 - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. Μυγδονίας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» και κατακυρώνεται 
το αποτέλεσμα - ανάθεση της προμήθειας 
στην «Τσάιας Αν. και ΣΙΑ Ο.Ε.» για το 
πετρέλαιο κίνησης και στον «Σαμουρλή 
Πέτρο» για βενζίνη αμόλυβδη.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (16 ΕΗ)

132Έγκριση του από 24/03/2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για
 τα οχήματα - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. 
Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος.

16

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
24/03/2014 πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα
 - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακυρώνεται το αποτέλεσμα - ανάθεση της 
προμήθειας στην «Τσάιας Αν. και ΣΙΑ Ο.Ε.».
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (17 ΕΗ)

133Έγκριση του από 24/03/2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για
 τα οχήματα - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος.

17

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 
24/03/2014 πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα
 - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. Καλλιθέας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» και κατακυρώνεται 
το αποτέλεσμα - ανάθεση της προμήθειας 
στον «Σαμουρλή Ν. Πέτρο».
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (18 ΕΗ)

134Έγκριση του από 24/03/2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για
 τα οχήματα - μηχανήματα - εργαλεία της Δ.Ε. 
Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος.

18

Σελίδα 4 από 8Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.515,29 € για την εκτέλεση δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του ΚΑ 80.8112.1000 με 
τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
(ΠΟΕ)» με ΠΑΔ 353/26-03-2014. (19 ΕΗ)

135Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.515,29 € για την 
εκτέλεση δικαστικής απόφασης σε βάρος του 
ΚΑ 80.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών 
αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)». ΠΑΔ 353/26-03-
2014.

19

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 292.313,96 € 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 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» με ΠΑΔ 
354/26.03.2014.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (20 ΕΗ)

136Ψήφιση πίστωσης ποσού 292.313,96 € 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 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 
354/26.03.2014.

20

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων: α)
 ποσού 536,40 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8117.1001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 & 2012)», β) ποσού 5.650,79 € σε βάρος
 του ΚΑ: 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)» με ΠΑΔ 316/14 και 317/14. (1 ΗΔ)

137Διάθεση πιστώσεων: α) ποσού 536,40 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8117.1001 με τίτλο «Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012)», β) ποσού 5.650,79 €
 σε βάρος του ΚΑ: 80.8117.1002 με τίτλο 
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2013)» με ΠΑΔ 316/14 και 317/14.

21

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6111.1000 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» με ΠΑΔ 
29/02.01.2014. (2 ΗΔ)

138Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6111.1000 με τίτλο 
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» ΠΑΔ 29/02.01.2014

22

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.323,58 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8312.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε - Αμοιβές 
αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ΠΑΔ 
271/04.03.2014. (3 ΗΔ)

139Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.323,58 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8312.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε-Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
ΠΑΔ 271/04.03.2014

23

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 15.331,97 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7413.1316 με τίτλο «Τοπογραφικές 
μελέτες Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Αρ.Μελ.02/2013)» με ΠΑΔ 292/12.03.2014.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (4 ΗΔ)

140Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.331,97 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7413.1316 με τίτλο 
«Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Ωραιοκάστρου
 (Αρ.Μελ.02/2013)» ΠΑΔ 292/12.03.2014

24

Ομόφωνα εγκρίνεται η ανάκληση της αριθμ. 
176/12.02.2014 Πράξης Ανάληψης Δαπάνης 
(ΠΑΔ). (5 ΗΔ)

141Ανάκληση της αριθμ. 176/12.02.2014 Πράξης 
Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ).
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η χορήγηση νέας 
(2ης) παράτασης, της 1ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και 
δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων 
πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα 
οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 
97, 100, 109 καθώς στο χώρο δημοτικού 
γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284].
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (6 ΗΔ)

142Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
νέας (2ης) παράτασης, της 1ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και 
δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων 
πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα 
οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 
97, 100, 109 καθώς στο χώρο δημοτικού 
γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης 
[376284]

26

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η χορήγηση 
παράτασης, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της 
Πράξης [376284].
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (7 ΗΔ)

143Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
παράτασης, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της 
Πράξης [376284]

27

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η χορήγηση 
παράτασης, της 3ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της 
Πράξης [376284].
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (8 ΗΔ)

144Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
παράτασης, της 3ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο
 δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της 
Πράξης [376284]

28

Ομόφωνα εγκρίνονται τα από 27/12/2013 και 
05/02/2014 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής 
για το διαγωνισμό «Προμήθεια υπολειπόμενου
 εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δ. 
Ωραιοκάστρου μετά την 1η κατακύρωση». (9 
ΗΔ)

145Έγκριση των από 27/12/2013 και 05/02/2014 
πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για το 
διαγωνισμό «Προμήθεια υπολειπόμενου 
εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δ. 
Ωραιοκάστρου μετά την 1η κατακύρωση». 
Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης μετά 
από την αναβολή της 89/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.

29

Ομόφωνα εγκρίνεται α) η διάθεση πίστωσης 
ποσού 651,90 ευρώ για εργασίες επισκευής 
μηχανημάτων του Δήμου με ΠΑΔ 311/2014, β)
 η διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ για 
δαπάνη μεταφοράς αγαθών που 
προσφέρθηκαν από τους πολίτες 
Ωραιοκάστρου στη δοκιμαζόμενη Κεφαλλονιά, 
με ΠΑΔ 336/2014. (10 ΗΔ)

146Διάθεση πίστωσης: α) ποσού 651,90 ευρώ για
 εργασίες επισκευής μηχανημάτων του Δήμου,
 β) ποσού 600,00 ευρώ για “δαπάνη 
μεταφοράς αγαθών που προσφέρθηκαν από 
τους πολίτες Ωραιοκάστρου στη δοκιμαζόμενη
 Κεφαλλονιά”.
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Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.798,47 ευρώ για την προμήθεια 
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου με ΠΑΔ 219/2014 και 
ΠΑΔ 250/2014. (11 ΗΔ)

147Διάθεση πίστωσης ποσού 1.798,47 ευρώ για 
την προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.

31

Ομόφωνα ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 41/2014 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
ψήφισης ποσού 14.468,69 ευρώ για 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε 
βάρος του Κ.Α. 10.7134.1401 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με ΠΑΔ 
151/2014. (12 ΗΔ)

148Ακύρωση της υπ’αριθμ. 41/2014 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης 
ποσού 14.468,69 ευρώ για προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε βάρος του 
Κ.Α. 10.7134.1401 του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2014, ΠΑΔ 151/2014.

32

Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την "Προμήθεια 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου" 
προϋπολογισμού 20.308,53 €, εγκρίνονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και η ψήφιση 
πίστωσης συνολικού ποσού 20.308,53 € στον 
ΚΑ 10.7134.1401 με ΠΑΔ 151/2014 και 
291/2014.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος ψηφίζουν "παρών". (13 ΗΔ)

149Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου" 
προϋπολογισμού 20.308,53 €, έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση 
πίστωσης.

33

Κατα πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την "Προμήθεια Μέσων 
Ατομικής Προστασίας" προϋπολογισμού 
22.352,55 €, εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και η ψήφιση πίστωσης 
συνολικού ποσού 22.352,55 € σε βάρος ΚΑ 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με ΠΑΔ 
293/2014.
Τα μέλη Καρύδης Αθανάσιος και Καραστερίου 
Ευάγγελος καταψηφίζουν.  (14 ΗΔ)

150Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια 
Μέσων Ατομικής Προστασίας" 
προϋπολογισμού 22.352,55 €, έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση 
πίστωσης.

34

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 455,63 ευρώ με ΠΑΔ 161/2014 για 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 125 
υδραργύρου σε υφιστάμενους στύλους στη 
Δημοτική κοινότητα Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, στην περιοχή της συμμαχικής 
οδού, (οδός Διοσκουρίων) και εγκρίνεται η 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 συνολικού ποσού 455,63. Ορίζεται υπόλογος 
του ΧΕΠ ο δημοτικός υπάλληλος Μενεξές 
Αθανάσιος. (15 ΗΔ)

151Ψήφιση πίστωσης ποσού 455,63 ευρώ για 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 125 
υδραργύρου σε υφιστάμενους στύλους στη 
Δημοτική κοινότητα Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, στην περιοχή της συμμαχικής 
οδού, (οδός Διοσκουρίων). Έγκριση έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού ποσού 455,63 και ορισμός 
υπολόγου.
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Κατά πλειοψηφία καθορίζονται οι όροι 
ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, 
προϋπολογισμού 87.186,31 ευρώ και 
εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης ποσού 
13.361,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
02.20.6634.1002 οικονομικού έτους 2014 με 
ΠΑΔ 236/2014.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών" (). (16 ΗΔ)

152Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη 
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων, προϋπολογισμού 87.186,31 
ευρώ και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.361,49 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.20.6634.1002 
οικονομικού έτους 2014. ΠΑΔ 236/2014.

36

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.800,00 ευρώ στον KA 30.6012.1001 
με τίτλο: «Δαπάνες οδοιπορικών & 
αποζημιώσεων εκτός έδρας για συμμετοχή σε 
συναντήσεις (ROADS-INTERREG) Δράση 
1.3» με ΠΑΔ 338/2014. (17 ΗΔ)

153Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ στον
 KA 30.6012.1001 με τίτλο: «Δαπάνες 
οδοιπορικών & αποζημιώσεων εκτός έδρας 
για συμμετοχή σε συναντήσεις (ROADS-
INTERREG) Δράση 1.3». ΠΑΔ 338/2014.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(7ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 27/3/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 1  του μήνα Απριλίου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη,  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 7ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 27/3/2014.
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