
10ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 5 Ιουλίου 2011

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται κατά Πλειοψηφία το τεύχος 
διακήρυξης των υπηρεσιών του Δήμου,  
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου : "Εγκρίνω με 
επιφύλαξη, διότι δε μας δόθηκαν εγκαίρως : η 
διακήρυξη & η ΤΕ. & όσον αφορά τη διάρκεια 
της μίσθωσης θα έπρεπε να είναι 3 χρόνια  & 
όχι 12. Διαφωνούμε στον καθορισμό της 
ανώτερης τιμής  των 5,00 € /τ.μ.κτιριακής 
επιφάνειας.  Θα πρέπει να είναι πολύ 
χαμηλότερ". Ο κ. Καρασαββίδης πρότεινε 
":4,5,00 € /τ.μ. κτιριακής επιφάνειας." Το 
σώμα αποδέχθηκε αυτή την πρόταση  κατά 
πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Μπάτου ο 
οποίος παρέμεινε στην αρχική του 
τοποθέτηση .

67ΘΕΜΑ  1ον Ε. Η.Δ.:  Έγκριση όρων 
δημοπρασίας για μίσθωση κατάλληλου 
χώρου,   για τη στέγαση του 1ου και 2ου 
Νηπιαγωγείου  Παλαιοκάστρου .

1

Εγκρίνεται ομόφωνα68ΘΕΜΑ  2ον Ε. Η.Δ.: Έγκριση δαπανών  και 
διάθεση πιστώσεων για επιδόσεις από 
δικαστικούς επιμελητές συνολικού ποσού 
2.500,00 € ,  σε βάρος των κ.α.  :

α'  00/6116.1000  με τίτλο «Δικαστικοί 
επιμελητές» ποσό 1.660,00 
β'  00/6494.9002 με τίτλο «Έξοδα 
συμβολαιογράφων και δικαστικών 
επιμελητών» ποσό 700,00 € &
γ'  00/6494.0000 ποσό 140,00 €.
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Εγκρίνεται Ομόφωνα με την επισήμανση από 
κο Μπάτο "Ψηφίζω με την επιφύλαξη που 
εξέφρασα στο Δ.Σ. όταν συζητήθηκε το θέμα 
για την υλοποίηση του προγράμματος".

69ΘΕΜΑ  3ον Ε. Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 34.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 15/6471.1000 με τίτλο 
«Υλοποίηση του προγράμματος : Παιδί και 
θάλασσα» για το έτος 2011 (209/11 Α.Δ.Σ.)
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Εγκρίνεται ομόφωνα70ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπάνης και  
διάθεση πίστωσης για : «προμήθεια 
προγράμματος Λογιστική αναβάθμιση» 
ποσού 63.960,00 € κ.α. 10/6695.1000 . 
Αφορά σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία 
Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. 
«O.T.S. A.E.»  για «Λειτουργική Ενοποίηση 
υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 
(υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) & δεδομένων 
του Δήμου Ωραιοκάστρου , για την εφαρμογή 
του προγράμματος    "Καλλικράτης».

4

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων 
των:   κ. Μπάτου  &  του κ. Καρασαββίδη .

71ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 3.247,20 € σε 
βάρος του κ.α. 25/7412.1000, για δημιουργία 
φακέλου υποβολής για την πρόσκληση του 
Επιχειρησιακού προγράμματος του 
ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο «κατασκευή 
αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και 
Νεοχωρούδας ΔΕ Καλλιθέας» .
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Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Εγκρίνεται ομόφωνα με την επσήμανση από 
κ. Μπάτο : "από τη στιγμή που δηλώνει ο 
Δήμαρχος ότι είναι εγκεκριμένος ο 
προϋπολογισμός, ψηφίζω".

72ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. :Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων διακήρυξης  
πρόχειρου διαγωνισμού : «προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης έτους 
2011» (τ.μ. 3/2011) ,ως  τον κάτωθι πίνακα: 
α/α κ.α.             ποσό
10/6613.0000    3.750,00 €   με τίτλο:  
προμήθεια εντύπων,  υλικών μηχ/σης & 
πολλαπλών εκτυπώσεων"
10/6613.1000  22.375,00 €   με τίτλο:  όμοια 
όπως ποιο πάνω 
10/6614.9018    1.250,00 €  με τίτλο   
"προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικού".
10/6654.8000       750,00 €  με τίτλο 
"προμήθεια λοιπού υλικού".
10/6699.0000    2.000,00 €  με τίτλο " λοιπές 
προμήθειες αναλωσίμων".

          Σύνολο 30.125,00 €
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Εγκρίνεται ομόφωνα .73ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.:  Έγκριση δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων , ως κάτωθι : 
5.1. Ποσού 491,93 € , για «χρήση χημικών 
τουαλετών» &  
5.2 Ποσού 30.170,67 €, για τη συνεχιζόμενη 
προμήθεια «στολών Δημοτικής Αστυνομίας 
(διετία 2010 -2011) .
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος 
του κ. Μπάτου ο οποίος είπε: "καταψηφίζω 
διότι είδη θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει η 
Δ/ση να βρεί κατάλληλο χώρο καθώς και  
έπιπλα για να διαθέσει στις παρατάξεις".

74ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 1.765,05 €  σε 
βάρος του κ.α. 10/7133.8001 για : “προμήθεια 
επίπλων” .
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Εγκρίνεται ομόφωνα75ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 230,00 €  σε 
βάρος του κ.α. 00/6073.1002  με τίτλο : 
“Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών” .
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Εγκρίνεται ομόφωνα και ορίζεται υπόλογος η 
κ. Μεζέ Αμαλία υπάλληλος του Δήμου.

76ΘΕΜΑ  8ον Η.Δ.:   Έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής σε βάρος των κ.α. 
:α) 00.6221.0000 με τίτλο «Ταχυδρομικά 
τέλη»,  β) 00.6221.8000 με τίτλο 
«Ταχυδρομικά τέλη» &  γ) 00.6221.9001 με 
τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη», για την προμήθεια 
γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ  και την 
κάλυψη αναγκών της αλληλογραφίας του 
Δήμου -  Ορισμός υπολόγου  - Ψήφιση 
ποσού 2.500,00 € σε βάρος των κάτωθι κ.α. 
αα)00.6221.0000 ποσό 1.000,00 €, ββ) 
00.6221.8000 ποσό 1.000,00 € και γγ) 
00.6221.9001 ποσό 500,00 €  - Ορισμός 
προθεσμίας απόδοσης ΧΕΠ.
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Εγκρίνεται ομόφωνα77ΘΕΜΑ  9ον Η.Δ.: Έγκριση δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων σε βάρος του : 9.1.  
00.6515.1000 με τίτλο «Αμοιβές και 
προμήθειες τραπεζών» ποσού 8.000 €
9.2.  80.8242.1006 με τίτλο «Λοιπές 
κρατήσεις υπέρ τρίτων» ποσού 3.127,45 €
9.3  00.6822.1000 με τίτλο «Πρόστιμα 
ασφαλιστικών Ταμείων» ποσού 5.000 €
9.4  00.6126.1002  με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές Δημάρχου ΤΕΒΕ»ποσού 4.500€
9.5  10.6253.8000 με τίτλο «Ασφάλιστρα μετ. 
μέσων»ποσού 8.000€
9.6  20.6253.8000 με τίτλο «Ασφάλιστρα μετ. 
μέσων»ποσού 8000€
9.7  10.6253.1000 με τίτλο «Ασφάλιστρα μετ. 
μέσων»ποσού 12.000€
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Εγκρίνεται ομόφωνα78ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ.: Έγκριση προμήθειας - 
τρόπος εκτέλεσης  – έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων διακήρυξης 
διαγωνισμού : «προμήθεια καυσίμων κίνησης 
, θέρμανσης , λιπαντικών»  2/11  Τ.Μ. 
συνολικού προϋπολογισμού 237.245,30 € - 
Διάθεση των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων . (Δημόσιος 
Ανοιχτός Διαγωνισμός ΕΚΠΟΤΑ με κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή).
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Εγκρίνεται ομόφωνα79ΘΕΜΑ  11ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 262,00 € σε βάρος 
του κ.α. 35/6692.8000  για : “προμήθεια 
φυτών εξωτερικού χώρου κ.λ.π.” .

13

Εγκρίνεται ομόφωνα80ΘΕΜΑ  12ον Η.Δ.: Έγκριση δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων από πληρωμή 
προστίμου που επιβλήθηκε στον πρώην 
Δήμο Μυγδονίας  υπέρ: α'  Φερεντίδου 
Αλεξάνδρα ποσό 250,00 € και τόκους 8,55 € 
&  β' Φερεντίδου Παναγιώτα ποσό 250,00 € 
και τόκους 8,55 €, σε βάρος του κ.α. 
80/8261.1000.
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