
8ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 7 Απριλίου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9909

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 22.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6526.1005 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείου 
Πειραιώς - 6103 (Λήξη 27-07-2019)» με ΠΑΔ 
372/03-04-2014. (1 ΕΗ)

154Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.500,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6526.1005 με τίτλο 
«Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς - 6103 (Λήξη 
27-07-2019)». ΠΑΔ 372/03-04-2014.

1

Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται η ένσταση της 
εταιρείας Brinx A.E. κατά των όρων 
διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια 
μεσών ατομικής προστασίας προσωπικού του
 Δήμου Ωραιοκάστρου. (2 ΕΗ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

155Εξέταση ένστασης της εταιρείας Brinx A.E. 
κατά των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για 
την προμήθεια μεσών ατομικής προστασίας 
προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου.

2

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου: 
«Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό 
Θεσσαλονίκης». (1 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

156 Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή 
αγωγού ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης».

3

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Μυγδονίας».  (2 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

157 Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Μυγδονίας».

4

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Ωραιοκάστρου».  (3 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

158Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Ωραιοκάστρου».

5

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Καλλιθέας». (4 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

159Έγκριση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας
 Καλλιθέας».

6

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 430,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων» με ΠΑΔ 
355/26.03.2014.  (5 ΗΔ)

160Ψήφιση πίστωσης ποσού 430,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά 
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». ΠΑΔ
 355/26.03.2014.

7

Σελίδα 1 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 800,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)» με ΠΑΔ 356/26.03.2014.  (6 ΗΔ)

161Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 80.8117.1002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2013)». ΠΑΔ 356/26.03.2014.

8

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ανάκληση της 
με αριθμ. 18/02.01.2014 Πράξης Ανάληψης 
Δαπάνης ποσού 110.000,00 €.  (7 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

162Ανάκληση της με αριθμ. 18/02.01.2014 
Πράξης Ανάληψης Δαπάνης ποσού 
110.000,00 €.

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.407,12 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών» με ΠΑΔ 357/28.03.2014.  (8 ΗΔ)

163Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.407,12 € σε 
βάρος του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο 
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών». ΠΑΔ 
357/28.03.2014.

10

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται α) η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 7.075,58€ σε βάρος του Κ.Α 
02.30.7334.1401 για τo έργο: «Αναπλάσεις 
πεζοδρομίων Ωραιοκάστρου» με ΠΑΔ 
368/2014. β) η ανάθεση του έργου στην 
«Σάκκος Χ. & ΣΙΑ ΕΕ».  (9 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος καταψηφίζει 
λόγω της απευθείας ανάθεσης.

164Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.075,58€ σε βάρος
 του Κ.Α 02.30.7334.1401 για τo έργο: 
«Αναπλάσεις πεζοδρομίων Ωραιοκάστρου». 
ΠΑΔ 368/2014.

11

Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.165Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.178,65 € σε 
βάρος του Κ.Α 02.30.7333.1304 για τo έργο: 
«Κατασκευή τεχνικού όμβριων στην περιοχή 
Γαλήνης (Νεόκαστρο)». ΠΑΔ 366/2014.

12

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης ποσού 11.365,20 ευρώ για τις 
εργασίες απομαγνητοφώνησης, ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας, σελιδοποίησης και βιβλιοδεσίας
 των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου για τα έτη 2011, 
2012, 2013 με ΠΑΔ 367/14. (11 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος καταψηφίζει 
(έπρεπε να έχουν γίνει το 2011 - 2012 - 2013).

166Διάθεση πίστωσης ποσού 11.365,20 ευρώ για
 τις εργασίες απομαγνητοφώνησης, 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας, σελιδοποίησης 
και βιβλιοδεσίας των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου για τα έτη 2011, 2012, 2013. 
Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) 367/14.

13

Ομόφωνα εγκρίνεται η μη άσκηση έφεσης 
κατά της αριθμ. 1235/2014 απόφασης 
ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση 
Κουριτενλή Α). (12 ΗΔ)

167 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων κατά της αριθμ. 1235/2014 απόφασης 
ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση 
Κουριτενλή Α).

14

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η άσκηση έφεσης 
κατά της αριθμ. 652/2014 απόφασης 
ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση 
Καραμφυλλίδου Σ.). (13 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος καταψηφίζει.

168Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων
 μέσων κατά της αριθμ. 652/2014 απόφασης 
ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση 
Καραμφυλλίδου Σ.).

15

Κατα πλειοψηφία καταρτίζεται Τριμηνιαία 
Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα Εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού Δαπανών & Στοιχεία 
Ισολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2013 και 
υποβάλλεται στο Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 
72 & 266 του Ν.3852/2010. (14 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

169Κατάρτιση Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα 
αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
Δαπανών & Στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ Τριμήνου
 2013 και υποβολή της στο Δ.Σ. σύμφωνα με 
τα άρθρα 72 & 266 του Ν.3852/2010.

16

Σελίδα 2 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται α) η αριθμ. 31392/2012 
ασκηθείσα ανακοπή και β) η άσκηση 
ανακοπής του άρθρου 92 Πτωχ. Κώδικα κατά 
της πτωχής εταιρείας «Νικόλαος 
Στογιανόπουλος - Χρήστος Τζινόπουλος ΟΕ»,
 από τον δικηγόρο του Δήμου. (15 ΗΔ)

170Έγκριση ασκηθείσας ανακοπής και άσκηση 
ανακοπής του άρθρου 92 Πτωχ. Κώδικα.

17

Ομόφωνα εγκρίνεται η αίτηση νομικής 
εκπροσώπησης του αντιδημάρχου Λαζαρίδη 
Γεώργιου για υπόθεση σχετική με αδέσποτα 
ζώα ενώπιον του Πταισματοδικείου 
Θεσσαλονίκης από τον δικηγόρο του Δήμου. 
(16 ΗΔ)

171Έγκριση αίτησης νομικής εκπροσώπησης 
αιρετού.

18

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.661,57 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών 
αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)» με ΠΑΔ 
363/2014 για αμοιβή παράστασης δικηγόρου 
Δ. Λαζίδη σε εκδίκαση υποθέσεων 
(Καραμφυλλίδου, Αρσένης, Σωσσίδης, 
Κουριτενλή, Ν.Π. ΔΕΠΕΔΗΝ). (17 ΗΔ)

172Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.661,57 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8112.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
(ΠΟΕ)». ΠΑΔ 363/31.03.2014.

19

Ομόφωνα εγκρίνονται οι δαπάνες που έγιναν 
από Παγία Προκαταβολή οικονομικού έτους 
2014 και αναπλήρωση αυτής. Επισυνάπτεται 
Κατάσταση Δαπανών. (18 ΗΔ)

173Έγκριση δαπανών που έγιναν από Παγία 
Προκαταβολή οικονομικού έτους 2014 και 
αναπλήρωση αυτής. Επισυνάπτεται 
Κατάσταση Δαπανών.

20

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται α) η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 7.120,47 € σε βάρος του Κ.Α
 30.7333.1412 οικονομικού έτους 2014 για το 
έργο: «Ανακατασκευή αποκατάσταση 
τσιμεντόστρωσης οδών οικισμού 
Πενταλόφου» με ΠΑΔ 369/2014, β) η ανάθεση
 του έργου στην «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (19 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος καταψηφίζει 
λόγω της απευθείας ανάθεσης.

174Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.120,47 € σε 
βάρος του Κ.Α 30.7333.1412 οικονομικού 
έτους 2014 για το έργο: «Ανακατασκευή 
αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών 
οικισμού Πενταλόφου». ΠΑΔ 369/2014.

21

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 12.730,50 ευρώ για την 
προμήθεια Ισοπεδωτή Διαμόρφωσης μικρών 
χώρων για το Δήμο Ωραιοκάστρου με ΠΑΔ 
370/2014. (20 ΗΔ)
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών".

175Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.730,50 ευρώ για 
την προμήθεια Ισοπεδωτή Διαμόρφωσης 
μικρών χώρων για το Δήμο Ωραιοκάστρου. 
ΠΑΔ 370/14.

22

Σελίδα 3 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(8ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 7/4/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 11  του μήνα Απριλίου  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 8ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 7/4/2014.

Σελίδα 4 από 4Δήμος Ωραιοκάστρου


