
9ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 2 Μαΐου 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 12406

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνονται τα από 29/04/2014 
πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού για 
«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και 
Ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
των Νομικών του Προσώπων». Ο 
διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. (1 ΕΗ)

176Έγκριση των από 29/04/2014 πρακτικών 
διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια 
Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του 
Προσώπων».

1

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.997,50 € για «Προμήθεια εκλογικών 
καλπών» σε βάρος του ΚΑ 15.7135.1011 
προϋπολ. οικ. έτους 2014. ΠΑΔ 479/2014 (2 
ΕΗ)

177Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.997,50 € για 
«Προμήθεια εκλογικών καλπών» σε βάρος 
του ΚΑ 15.7135.1011 προϋπολ. οικ. έτους 
2014. ΠΑΔ 479/2014

2

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 682,00 € σε βάρος του ΚΑ 
20.7325.1001 με τίτλο «Επεκτάσεις ΦΟΠ και 
λοιπές υπηρεσίες ΔΕΗ». ΠΑΔ 472/2014 (3 
ΕΗ)

178Ψήφιση πίστωσης ποσού 682,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 20.7325.1001 με τίτλο «Επεκτάσεις 
ΦΟΠ και λοιπές υπηρεσίες ΔΕΗ». ΠΑΔ 
472/2014

3

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 936,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 471/2014 (4 ΕΗ)

179Ψήφιση πίστωσης ποσού 936,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1002 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 471/2014

4

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα από 
7/4/2014, 11/4/2014 και 14/4/2014, πρακτικά 
διενέργειας διαγωνισμού για «Παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου “Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
cross border area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER”» και κατακυρώνεται το 
αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού του 
παραπάνω έργου στην εταιρεία «DOTSOFT 
A.E.» με το ποσό των 24.970,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (1 ΗΔ)

180Έγκριση των από 7/4/2014, 11/4/2014 και 
14/4/2014, πρακτικών διενέργειας 
διαγωνισμού για «Παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου “Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area” με 
το ακρωνύμιο “CIVILWATER”».

5

Σελίδα 1 από 11Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατα πλειοψηφία εγκρίνονται τα από 
8/4/2014, 11/4/2014 και 14/4/2014, πρακτικά 
διενέργειας διαγωνισμού για «Δράση 4.1.1 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης 
πιλοτικών συστημάτων και Δράση 5.1.1 
Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογών 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών 
περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area” με 
το ακρωνύμιο “CIVILWATER”» και 
κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του παραπάνω
 πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία 
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
EUROACTION A.E.»  με το ποσό των 
60.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. 
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (2 ΗΔ)

181Έγκριση των από 8/4/2014, 11/4/2014 και 
14/4/2014, πρακτικών διενέργειας 
διαγωνισμού για «Δράση 4.1.1 Υπηρεσίες 
σχεδιασμού και εγκατάστασης πιλοτικών 
συστημάτων και Δράση 5.1.1 Επιχειρησιακή 
αξιολόγηση εφαρμογών ορθολογικής 
διαχείρισης υδάτων αστικών περιοχών στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου “Conservation 
and quality assurance of municipal water in 
the cross border area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER”».

6

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 25.000,00 ευρώ για την 
υλοποίηση του έργου: «Παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου“Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
cross border area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER”» σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
02.25.6142.1003 οικονομικού έτους 2014. 
ΠΑΔ 344/2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (3 ΗΔ)

182Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 ευρώ για 
την υλοποίηση του έργου: «Παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου“Conservation and 
quality assurance of municipal water in the 
cross border area” με το ακρωνύμιο 
“CIVILWATER”» σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
02.25.6142.1003 οικονομικού έτους 2014. 
ΠΑΔ 344/2014.

7

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για την 
υλοποίηση του έργου: «Δράση 4.1.1 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης 
πιλοτικών συστημάτων και Δράση 5.1.1 
Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογών 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών 
περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area” με 
το ακρωνύμιο “CIVILWATER”» σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 02.25.6142.1004 οικονομικού έτους 
2014. ΠΑΔ 345/2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (4 ΗΔ)

183Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για 
την υλοποίηση του έργου: «Δράση 4.1.1 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης 
πιλοτικών συστημάτων και Δράση 5.1.1 
Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογών 
ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών 
περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
“Conservation and quality assurance of 
municipal water in the cross border area” με 
το ακρωνύμιο “CIVILWATER”» σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 02.25.6142.1004 οικονομικού έτους 
2014. ΠΑΔ 345/2014.

8

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Ωραιοκάστρου».
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (5 ΗΔ)

184Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου».

9

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας».
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (6 ΗΔ)

185Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας».

10

Σελίδα 2 από 11Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής 
Ενότητας Μυγδονίας».
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (7 ΗΔ)

186Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας».

11

 Κατα πλειοψηφία: 1) Εγκρίνει το από 
23/4/2014 πρακτικό διενέργειας φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας της Επιτροπής 
Δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση 
ενός (1) Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Ο.Τ. 
33. (διασταύρωση των οδών Λ. Δημοκρατίας 
και Θεσσαλονίκης)  του Δήμου Ωραιοκάστρου,
 και 2) Κατακυρώνει, σύμφωνα με το ανωτέρω
 πρακτικό της επιτροπής Δημοπρασιών του 
Δήμου, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση ενός (1) Δημοτικού 
Αναψυκτηρίου στο Ο.Τ. 33. (διασταύρωση των
 οδών Λ. Δημοκρατίας και Θεσσαλονίκης, στον
 «ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», κάτοικο Π. Μελά 100 
Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με το ποσό των 
550,00 ευρώ μηνιαίως. 
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος καταψηφίζει. (8 
ΗΔ)

187Έγκριση του από 23/4/2014 πρακτικού 
διενέργειας φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Ο.Τ. 33.

12

Ομόφωνα ορίζεται ως πληρεξούσιος ο 
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαζίδης 
Δημήτριος για την άσκηση προσφυγής στην 
Ειδική Επιτροπή του αρθρ. 152 του Ν. 
3463/06 κατά της με αριθμ.14251/ 21-3-2014 
απόφασης του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που 
ακυρώνει την αριθμ. 9/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (διαγραφή οφειλής 
προείσπραξης εισφοράς σε χρήμα και 
μετατροπή αυτής σε γη στα πλαίσια μελέτης 
«Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης 
Ωραιοκάστρου»). (9 ΗΔ)

188Ορισμός του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Λαζίδη Δημήτριου για άσκηση προσφυγής 
στην Ειδική Επιτροπή του αρθρ. 152 του Ν. 
3463/06 κατά της με αριθμ.14251/ 21-3-2014 
απόφασης του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που 
ακυρώνει την αριθμ. 9/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (διαγραφή οφειλής 
προείσπραξης εισφοράς σε χρήμα και 
μετατροπή αυτής σε γη στα πλαίσια μελέτης 
«Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης 
Ωραιοκάστρου»).

13

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα από 
10/4/2014 και 23/4/2014 πρακτικά διενέργειας 
διαγωνισμού για «Προμήθεια 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" γιατί δεν είχε τα 
δικαιολογητικά. (10 ΗΔ)

189Έγκριση των από 10/4/2014 και 23/4/2014 
πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για 
«Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

14

Σελίδα 3 από 11Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται: α) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
1.155,68 και ο ορισμός του δημοτικού 
υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπόλογος 
διαχείρισής του, για επέκταση του δικτύου 
φωτισμού με ένα στύλο και ταυτόχρονη 
τοποθέτηση φωτιστικού σώματος 150 νατρίου 
στη δημοτική Κοινότητα Μεσαίου της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (οικισμός Πετρωτού), και  β) η 
ψήφιση πίστωσης ποσού 1.154,88 ευρώ για 
την αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης. 
ΠΑΔ 452/2014. (11 ΗΔ)

190Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.154,88 ευρώ για 
επέκταση του δικτύου φωτισμού με ένα στύλο 
και ταυτόχρονη τοποθέτηση φωτιστικού 
σώματος 150 νατρίου στη δημοτική Κοινότητα 
Μεσαίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου (οικισμός 
Πετρωτού), έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
1.155,68 και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 
452/2014.

15

Ομόφωνα εγκρίνεται: α) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
1.199,50 ευρώ και ο ορισμός του δημοτικού 
υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπόλογος 
διαχείρισής του, για τοποθέτηση στύλων και 
φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό της 
οδού Πλάτωνος από την οδό Θεσσαλονίκης 
έως την οδό Γ. Γεωργιάδη, στην περιοχή 
Ωραιοκάστρου, και β) η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.198,70 ευρώ για την αντιμετώπιση 
της παραπάνω δαπάνης. ΠΑΔ 453/2014. (12 
ΗΔ)

191Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.198,70 ευρώ για 
τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων 
για τον φωτισμό της οδού Πλάτωνος από την 
οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Γ. Γεωργιάδη,
 στην περιοχή Ωραιοκάστρου, έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 1.199,50 
ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 453/2014.

16

Ομόφωνα εγκρίνεται: α) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
12.185,28 ευρώ και ο ορισμός του δημοτικού 
υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπολόγος 
διαχείρισής του, για την εργασία αύξησης 
ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής 
με αριθμό 20807272-01 και μετατόπισης ΦΟΠ
 στο κεντρικό δρόμο Ωραιοκάστρου-
Μελισσοχωρίου, και β) η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.184,48 ευρώ για την αντιμετώπιση 
της παραπάνω δαπάνης. ΠΑΔ 454/2014. (13 
ΗΔ)

192Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.184,48 ευρώ για 
αύξηση ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της 
παροχής με αριθμό 20807272-01 και 
μετατόπιση ΦΟΠ στο κεντρικό δρόμο 
Ωραιοκάστρου-Μελισσοχωρίου, έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 12.185,28 
ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 454/2014.

17

Ομόφωνα εγκρίνεται α) η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
44,26 ευρώ και ο ορισμός του δημοτικού 
υπαλλήλου Μενεξέ Α. ως υπόλογος 
διαχείρισής του, για την αύξηση ισχύος από 8 
kVA σε 15 kVA της παροχής με αριθμό 
20637489-01 στη διεύθυνση Πυθαγόρα 
(νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου), και β) η 
ψήφιση πίστωσης ποσού 43,46 ευρώ για την 
αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης. ΠΑΔ 
455/2014. (14 ΗΔ)

193Ψήφιση πίστωσης ποσού 43,46 ευρώ για 
αύξηση ισχύος από 8 kVA σε 15 kVA της 
παροχής με αριθμό 20637489-01 στη 
διεύθυνση Πυθαγόρα (νηπιαγωγείο 
Παλαιοκάστρου), έγκριση έκδοσης χρηματικού
 εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
44,26 ευρώ και ορισμός υπολόγου. ΠΑΔ 
455/2014.
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Σελίδα 4 από 11Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο 1ος 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 
1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας 
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 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]. 
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (15 ΗΔ)

194Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 
1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας 
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 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].

19

Κατά πλειοψηφία εγκρίνονται τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου 
«Aνάπλαση οδού προς εκκλησία Μεσαίου» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 26 του Ν.3669/2008.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (16 ΗΔ)

195Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
του έργου «Aνάπλαση οδού προς εκκλησία 
Μεσαίου» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008.

20

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το από 28/4/2014 
πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για 
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Ο
 διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (17 ΗΔ)

196Έγκριση του από 28/4/2014 πρακτικού 
διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια 
Μέσων Ατομικής Προστασίας».

21

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 9.012,68 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7412.1325 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη 
κόμβου επαρχιακής οδού Λητής - Δρυμού με 
την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου του οικισμού Λητής 
του Δ. Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 373/03.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (18 ΗΔ)

197Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.012,68 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7412.1325 με τίτλο 
«Τοπογραφική μελέτη κόμβου επαρχιακής 
οδού Λητής - Δρυμού με την οδό Μεγ. 
Αλεξάνδρου του οικισμού Λητής του Δ. 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 373/03.04.2014.

22

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 9.854,78 € σε βάρος του ΚΑ 
15.7322.1001 με τίτλο «Ανάπλαση Αύλειου 
Χώρου Πνευματικού Κέντρου & Διαμόρφωση 
Πλατείας πρώην Κοινότητας στο Μεσαίο (αρ. 
μελ. 220/10)». ΠΑΔ 374/09.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (19 ΗΔ)

198Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.854,78 € σε 
βάρος του ΚΑ 15.7322.1001 με τίτλο 
«Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Πνευματικού 
Κέντρου & Διαμόρφωση Πλατείας πρώην 
Κοινότητας στο Μεσαίο (αρ. μελ. 220/10)». 
ΠΑΔ 374/09.04.2014.

23

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 33.272,58 € σε βάρος του ΚΑ 
25.7336.1001 με τίτλο «Αντιστηρίξεις πρανών 
εκσκαφών». ΠΑΔ 375/10.04.2014. (ΗΔ 20)

199Ψήφιση πίστωσης ποσού 33.272,58 € σε 
βάρος του ΚΑ 25.7336.1001 με τίτλο 
«Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών». ΠΑΔ 
375/10.04.2014.

24
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Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 16.724,56 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7412.1324 με τίτλο «Οριστική μελέτη 
και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης κόμβου 
επαρχιακής οδού Λητής - Δρυμού με την οδό 
Μεγ. Αλεξάνδρου του οικισμού Λητής του Δ. 
Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελ. 27/2013)». ΠΑΔ 
376/09.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (21 ΗΔ)

200Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.724,56 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7412.1324 με τίτλο 
«Οριστική μελέτη και μελέτη σήμανσης - 
ασφάλισης κόμβου επαρχιακής οδού Λητής - 
Δρυμού με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου του 
οικισμού Λητής του Δ. Ωραιοκάστρου (Αρ. 
Μελ. 27/2013)». ΠΑΔ 376/09.04.2014.

25

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 13.391,94 € σε βάρος του 
ΚΑ 30.7323.1305 με τίτλο «Κατασκευή 
κόμβου στην Γαλήνη (Αρ. Μελ. 33/2013) - 1ος 
Λογ/σμός». ΠΑΔ 377/09.04.2014. 
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (22 ΗΔ)

201Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.391,94 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7323.1305 με τίτλο 
«Κατασκευή κόμβου στην Γαλήνη (Αρ. Μελ. 
33/2013) - 1ος Λογ/σμός» ΠΑΔ 
377/09.04.2014.

26

Ομόφωνα εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 400,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 391/15.04.2014. (23 ΗΔ)

202Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 391/15.04.2014.

27

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος του 
ΚΑ 80.8322.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-Έξοδα 
κατασκευής έργων». ΠΑΔ 429/15.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω μη διαφάνειας στη 
διαχείριση του έργου. (24 ΗΔ)

203Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8322.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε-Έξοδα κατασκευής έργων». ΠΑΔ 
429/15.04.2014.

28

Ομόφωνα εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 80.714,55 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7323.0067 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
οδών Δ.Δ. Λητής, αριθμ. μελ. 232/10». ΠΑΔ 
430/15.04.2014. (25 ΗΔ)

204Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.714,55 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7323.0067 με τίτλο 
«Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Λητής, αριθμ. 
μελ. 232/10». ΠΑΔ 430/15.04.2014.

29

Ομόφωνα εγκρίνεται 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 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 431/15.04.2014. (26 ΗΔ)

205Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
 συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών». ΠΑΔ 431/15.04.2014.

30

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 7.137,84 € σε βάρος του ΚΑ 
20.7333.8005 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας οικισμού Νεοχωρούδας (Αριθ. Μελ. 
90/09)». ΠΑΔ 434/22.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (27 ΗΔ)

206Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.137,84 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.7333.8005 με τίτλο 
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας οικισμού 
Νεοχωρούδας (Αριθ. Μελ. 90/09)». ΠΑΔ 
434/22.04.2014.

31
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Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 100,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια συνδρομή 
Δήμου-μέλους στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο 
υγιών Πόλεων-προαγωγής υγείας 
(Συμπληρωματική της ΠΑΔ 251)». ΠΑΔ 
433/22.04.2014. (28 ΗΔ)

207Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6453.1001 με τίτλο «Ετήσια 
συνδρομή Δήμου-μέλους στο Εθνικό 
διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-προαγωγής
 υγείας (Συμπληρωματική της ΠΑΔ 251)». 
ΠΑΔ 433/22.04.2014.

32

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 89.438,15 € σε βάρος του ΚΑ 
25.7336.9071 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου 
ομβρίων στο Δ. Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελ. 
66/2006)». ΠΑΔ 436/23.04.2014. (29 ΗΔ)

208Ψήφιση πίστωσης ποσού 89.438,15 € σε 
βάρος του ΚΑ 25.7336.9071 με τίτλο 
«Κατασκευή δικτύου ομβρίων στο Δ. 
Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελ. 66/2006)». ΠΑΔ 
436/23.04.2014.

33

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 2.214,00 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8112.1000 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών 
αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)». ΠΑΔ 
437/23.04.2014. (30 ΗΔ)

209Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.214,00 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8112.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 
(ΠΟΕ)». ΠΑΔ 437/23.04.2014.

34

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 30.288,23 € σε βάρος του 
ΚΑ 40.7412.8002 με τίτλο «Μελέτη 
πολεοδόμησης γεωλογικής καταλληλότητας 
σύνταξη υψομετρικών διαγραμμάτων εντός 
ορίων Νομάρχη οικισμού Πενταλόφου». ΠΑΔ 
438/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (31 ΗΔ)

210Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.288,23 € σε 
βάρος του ΚΑ 40.7412.8002 με τίτλο «Μελέτη 
πολεοδόμησης γεωλογικής καταλληλότητας 
σύνταξη υψομετρικών διαγραμμάτων εντός 
ορίων Νομάρχη οικισμού Πενταλόφου». ΠΑΔ 
438/23.04.2014.

35

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 109.397,30 € σε βάρος του ΚΑ 
20.6721.1000 με τίτλο «Εισφορά υπέρ 
Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος Θεσ/νίκης». ΠΑΔ 
439/23.04.2014. (32 ΗΔ)

211Ψήφιση πίστωσης ποσού 109.397,30 € σε 
βάρος του ΚΑ 20.6721.1000 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος 
Θεσ/νίκης». ΠΑΔ 439/23.04.2014

36

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης α) 
ποσού 6.911,52 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8111.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ)», β) ποσού 1.491,24 € σε
 βάρος του ΚΑ 80.8115.1000 με τίτλο 
«Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)» και γ) ποσού 103,28 
€ σε βάρος του ΚΑ 00.6513.1000 με τίτλο 
«Τόκοι εκ λοιπών χρεών για λειτουργικές 
δαπάνες». ΠΑΔ 440, 441/23.04.2014. (33 ΗΔ)

212Ψήφιση πίστωσης α) ποσού 6.911,52 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)», β) 
ποσού 1.491,24 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 
(ΠΟΕ)» και γ) ποσού 103,28 € σε βάρος του 
ΚΑ 00.6513.1000 με τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών 
χρεών για λειτουργικές δαπάνες». ΠΑΔ 440, 
441/23.04.2014.

37

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 4.246,20 € σε βάρος του ΚΑ 
35.7412.1002 με τίτλο «Μελέτη ηλ/σμού του 
έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων 
θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών στα 
Ο.Τ 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100, 109 και στο 
χώρο Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελ. 21/2011)». ΠΑΔ 
446/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (34 ΗΔ)

213Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.246,20 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1002 με τίτλο «Μελέτη 
ηλ/σμού του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ.
 νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών
 στα Ο.Τ 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100, 109 και 
στο χώρο Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελ. 21/2011)». ΠΑΔ 
446/23.04.2014.

38
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Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 4.189,47 € σε βάρος του ΚΑ 
35.7412.1000 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη 
του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων 
θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και 
αναψυχής στα Ο.Τ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 
100, 109 και στο χώρο του Δ.Γηπέδου Δ.Δ 
Ωρ.του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 
447/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (35 ΗΔ)

214Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.189,47 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1000 με τίτλο 
«Αρχιτεκτονική μελέτη του έργ. Ανάπλαση, 
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων 
Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής στα Ο.Τ 
68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 και στο χώρο
 του Δ.Γηπέδου Δ.Δ Ωρ.του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 447/23.04.2014.

39

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 14.623,52 € σε βάρος του 
ΚΑ 35.7412.1003 με τίτλο «Υδραυλική μελέτη 
του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων 
θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και 
αναψυχής στα Ο.Τ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 
100, 109 και στο χώρο του Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - 
του Δήμου Ωραιοκάστρου ». ΠΑΔ 
448/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (36 ΗΔ)

215Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.623,52 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1003 με τίτλο 
«Υδραυλική μελέτη του έργ. Ανάπλαση, 
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων 
Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής στα Ο.Τ 
68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 και στο χώρο
 του Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου 
Ωραιοκάστρου ». ΠΑΔ 448/23.04.2014.

40

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 8.694,06 € σε βάρος του ΚΑ 
35.7412.1004 με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη
 του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και δημ. νέων 
θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, Αθλο/διών και 
αναψυχής στα Ο.Τ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 
100, 109 και στο χώρο του Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 
449/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (37 ΗΔ)

216Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.694,06 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1004 με τίτλο 
«Περιβαλλοντική μελέτη του έργ. Ανάπλαση, 
αναβ/ση και δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων 
Πρασίνου, Αθλο/διών και αναψυχής στα Ο.Τ 
68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 και στο χώρο
 του Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 449/23.04.2014.

41

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 14.843,76 € σε βάρος του 
ΚΑ 35.7412.1001 με τίτλο «Μελέτη 
τοπογραφίας του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και 
δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, 
Αθλο/διών και αναψυχής στα Ο.Τ 68, Γ134, 
Γ119, 22, 97, 100, 109 και στο χώρο του 
Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
ΠΑΔ 450/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (38 ΗΔ)

217Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.843,76 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1001 με τίτλο «Μελέτη 
τοπογραφίας του έργ. Ανάπλαση, αναβ/ση και 
δημ. νέων θεμ/κών πυρήνων Πρασίνου, 
Αθλο/διών και αναψυχής στα Ο.Τ 68, Γ134, 
Γ119, 22, 97, 100, 109 και στο χώρο του 
Δ.Γηπ. Δ.Δ Ωρ. - του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
ΠΑΔ 450/23.04.2014.

42

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 3.727,76 € σε βάρος του ΚΑ 
35.7412.1005 με τίτλο «Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης για το έργο "Ανάπλαση 
αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών 
πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και 
αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97,100, 109 καθώς και στο 
χώρο του Δημοτικού γηπέδου Δ.Δ 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 451/23.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
καταψηφίζει. (39 ΗΔ)

218Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.727,76 € σε 
βάρος του ΚΑ 35.7412.1005 με τίτλο 
«Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο 
"Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων 
θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών 
και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, 
Γ134, Γ119, 22, 97,100, 109 καθώς και στο 
χώρο του Δημοτικού γηπέδου Δ.Δ 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ 451/23.04.2014.

43
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 4.044,75 € σε βάρος του ΚΑ 
80.8317.1001 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 & 2012)». ΠΑΔ 463/28.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (40 ΗΔ)

219Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.044,75 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8317.1001 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
ΠΟΕ -Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
(ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 2011 & 2012)». ΠΑΔ 
463/28.04.2014.

44

Κατα πλειοψηφία εγκρίνει την ψήφιση 
πίστωσης ποσού 10.088,46 € σε βάρος του 
ΚΑ 80.8317.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε - Λοιπά 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων». ΠΑΔ 
462/28.04.2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (41 ΗΔ)

220Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.088,46 € σε 
βάρος του ΚΑ 80.8317.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε - Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων». ΠΑΔ 462/28.04.2014.

45

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης ποσού 3.530,10 ευρώ για την 
τοποθέτηση ΑBS στο ΚΗΟ 8422 όχημα του 
Δήμου. ΠΑΔ 461/2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (42 ΗΔ)

221Διάθεση πίστωσης ποσού 3.530,10 ευρώ για 
την τοποθέτηση ΑBS στο ΚΗΟ 8422 όχημα 
του Δήμου. ΠΑΔ 461/2014.

46

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.107,00 ευρώ για την προμήθεια 
επιδαπέδιων "σταντ" (πληροφοριακές 
πινακίδες αφισών). ΠΑΔ 457/2014. (43 ΗΔ)

222Διάθεση πίστωσης ποσού 1.107,00 ευρώ για 
την προμήθεια επιδαπέδιων "σταντ" 
(πληροφοριακές πινακίδες αφισών). ΠΑΔ 
457/2014.

47

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750,00 ευρώ για την 
προμήθεια ενός αδιάλειπτου τροφοδοτικού 
ρεύματος (UPS) και μιας μπαταρίας (UPS). 
ΠΑΔ 459/2014.
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (44 ΗΔ)

223Διάθεση πίστωσης ποσού 2.750,00 ευρώ για 
την προμήθεια ενός αδιάλειπτου τροφοδοτικού
 ρεύματος (UPS) και μιας μπαταρίας (UPS). 
ΠΑΔ 459/2014.

48

Ομόφωνα α) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.150,00 ευρώ για τις εργασίες ελέγχου
 οχημάτων του Δήμου – ΚΤΕΟ, β) εγκρίνεται η
 έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και γ) ορίζεται υπόλογος για τη
 διαχείρισή του ο δημοτικός υπάλληλος 
Μενεξές Αθανάσιος. ΠΑΔ 458/2014. (45 ΗΔ)

224Διάθεση πίστωσης ποσού 1.150,00 ευρώ για 
τις εργασίες ελέγχου οχημάτων του Δήμου – 
ΚΤΕΟ, έγκριση έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 
υπολόγου. ΠΑΔ 458/2014.

49

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 504,30 ευρώ για την προμήθεια και 
τοποθέτηση αναλώσιμων υλικών για την 
επισκευή πλυστικής μηχανής. ΠΑΔ 435/2014. 
(46 ΗΔ)

225Διάθεση πίστωσης ποσού 504,30 ευρώ για 
την προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων 
υλικών για την επισκευή πλυστικής μηχανής. 
ΠΑΔ 435/2014.

50

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης ποσού 11.880,32 ευρώ για εργασίες
 συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων. 
ΠΑΔ 460/2014.
Το μέλος της επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (47 ΗΔ)

226Διάθεση πίστωσης ποσού 11.880,32 ευρώ για
 εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. ΠΑΔ 460/2014

51
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Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται α) η ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική 
Μελέτη για την κατασκευή κυκλικού κόμβου 
στον οικισμό της Γαλήνης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», με βάση την αριθμ. 21/2014 
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 
προϋπολογισμού 7.897,71 €, κατόπιν της 
αριθμ. 158/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην μελετήτρια γεωλόγο Μπόγια
 Φωτεινή, β) η ψήφιση πίστωσης ποσού 
7.897,71 €, σε βάρος του ΚΑ 30.7412.1403 
για την αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης
 με ΠΑΔ 466/2014.
Το μέλος της επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (48 ΗΔ)

227Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 
της μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη για την 
κατασκευή κυκλικού κόμβου στον συνοικισμό 
της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου», με 
βάση την αριθμ. 21/2014 μελέτη προεκτίμησης
 αμοιβής προϋπολογισμού 7.897,71 €, 
κατόπιν της αριθμ. 158/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.897,71 €, σε βάρος του ΚΑ 
30.7412.1403. ΠΑΔ 466/2014.

52

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται α) η ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική 
Μελέτη για την κατασκευή κυκλικού κόμβου 
στον οικισμό της Λητής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», με βάση την αριθμ. 22/2014 
μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 
προϋπολογισμού 7.897,71 €, κατόπιν της 
αριθμ. 159/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην μελετήτρια γεωλόγο Μπόγια
 Φωτεινή, β) η ψήφιση πίστωσης ποσού 
7.897,71 €, σε βάρος του ΚΑ 30.7412.1404 
για την αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης
 με ΠΑΔ 467/2014.
Το μέλος της επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών" λόγω της απ' ευθείας 
ανάθεσης. (49 ΗΔ)

228Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 
της μελέτης «Περιβαλλοντική Μελέτη για την 
κατασκευή κυκλικού κόμβου στον οικισμό της 
Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου», με βάση 
την αριθμ. 22/2014 μελέτη προεκτίμησης 
αμοιβής προϋπολογισμού 7.897,71 €, κατόπιν
 της αριθμ. 159/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.897,71 €, σε βάρος του ΚΑ 
30.7412.1404. ΠΑΔ 467/2014.

53

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης ποσού 15.000 € σε βάρος του ΚΑ 
30.6662.1002 με τίτλο «Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος (Α265) για τη Δ.Ε. 
Μυγδονίας», συνεχιζόμενη προμήθεια λόγω 
μη υλοποίησης το έτος 2013. ΠΑΔ 
468/28.04.2014. 
Το μέλος της Επιτροπής Καρύδης Αθανάσιος 
ψηφίζει "παρών". (50 ΗΔ)

229Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000 € σε βάρος 
του ΚΑ 30.6662.1002 με τίτλο «Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος (Α265) για τη Δ.Ε. 
Μυγδονίας», συνεχιζόμενη προμήθεια λόγω 
μη υλοποίησης το έτος 2013. ΠΑΔ 
468/28.04.2014.

54

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.197,96 € σε βάρος του ΚΑ 
30.7333.1337 με τίτλο «Διαγράμμιση 
οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή για τη 
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου», συνεχιζόμενη ανάθεση 
λόγω μη υλοποίησης το έτος 2013. ΠΑΔ 
469/28.04.2014. (51 ΗΔ)

230Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.197,96 € σε 
βάρος του ΚΑ 30.7333.1337 με τίτλο 
«Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή για τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου», 
συνεχιζόμενη ανάθεση λόγω μη υλοποίησης 
το έτος 2013. ΠΑΔ 469/28.04.2014.

55

Κατα πλειοψηφία εγκρίνεται η ψήφιση 
πίστωσης συνολικού ποσού 3.050,00 € σε 
βάρος διάφορων ΚΑ Εξόδων. Επισυνάπτεται 
ο σχετικός πίνακας. ΠΑΔ 465/28.04.2014.
Το μέλος Καρύδης Αθανάσιος ψηφίζει 
"παρών". (52 ΗΔ)

231Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.050,00 
€ σε βάρος διάφορων ΚΑ Εξόδων. 
Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας. ΠΑΔ 
465/28.04.2014.

56
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Ομόφωνα εγκρίνεται η συμπληρωματική 
ψήφιση πίστωσης ποσού 63,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 02.30.6061.1005 και ποσού 
1.755,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.15.6063.1000, για προμήθεια γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. ΠΑΔ
 464/2014 (53 ΗΔ)

232Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 
63,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.30.6061.1005 και ποσού 1.755,00 ευρώ σε
 βάρος του Κ.Α. 02.15.6063.1000, για 
προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου. ΠΑΔ 464/2014
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(9ου/2014 Πίνακα Θεμάτων  της από 2/5/2014 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 8  του μήνα Μαΐου  του έτους 2014  ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη,  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 9ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 2/5/2014.
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