
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7
η
  / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

τεύχος Α’) να παραστείτε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 

στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), την 27
η 

Μαρτίου 2014 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1) 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)». ΠΑΔ 316/14, 317/14. 

 

2) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6111.1000 με τίτλο 

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» ΠΑΔ 29/02.01.2014  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   21-3-2014 

           Αρ. Πρωτοκόλλου : 8853 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 

 

Email:  tipou@oraiokastro.gr 

 Προς : Τον Αντιπρόεδρο Ο.Ε. 

κο Καρύδη Αθανάσιο 

& τα τακτικά μέλη: 

κο Παπακώστα Χαράλαμπο 

κο Τερζη Χρήστο 

κο Παπαχρήστο Νικόλαο 

κο Μαρμαρίδη Σταύρο 

κο  Καραστερίου Ευάγγελο   

 



3) 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» ΠΑΔ 271/04.03.2014  

 

4) Ψήφιση 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 

 

5) Ανάκληση της αριθμ. 176/12.02.2014 Πράξης Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ).  

 

6) Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση νέας (2ης) παράτασης, της 1ης 

ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, 

αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεαματικών 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] 

 

7) Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης, της 2ης ενδεικτικής 

τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση 

και δημιουργία νέων θεαματικών 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] 

 

8) Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης, της 3ης ενδεικτικής 

τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση 

και δημιουργία νέων θεαματικών 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] 

 

9) Έγκριση των από 27/12/2013 και 05/02/2014 πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής 

για το διαγωνισμό «Προμήθεια υπολειπόμενου διαγωνισμού 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. 

 

10) Διάθεση πίστωσης ποσού 651,90 ευρώ για εργασίες επισκευής μηχανημάτων του 

Δήμου. 

 

11) Διάθεση πίστωσης ποσού 1.798,47 ευρώ για την προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 

12) Ακύρωση 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. 



 

13) Καθορισμός 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. 

 

14) Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

"Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας" προϋπολογισμού 22.352,55 €, έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης. 

 

15) Ψήφιση 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. 

 

16) Καθορισμός 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. 

 

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ στον κ.α. 30.6012.1001 με τίτλο : 

«Δαπάνες οδοιπορικών & αποζημιώσεων εκτός έδρας για συμμετοχή σε 

συναντήσεις (ROADS-INTERREG) Δράση 1.3» . ΠΑΔ :  338 /2014 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

 

 Κοινοποίηση: κον Δήμαρχο  

 


