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Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 

1 

              ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.866,97€  σε βάρος 
του Κ.Α εξόδου 00.6312.1000 με τίτλο “Φόρος Ακίνητης Περιουσίας       
( ΕΝΦΙΑ )” , προϋπολογισμού 2017. 

 

263 

 

Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 05/09/2017 που 
ολοκληρώθηκε στις 12/09/2017 πρακτικού δημοπρασίας του 
διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή διάβασης Γαλλικού ποταμού στην 
Τ.Κ. Φιλαδέλφειας» για την ανάθεση της Σύμβασης. 

264 Ομόφωνα 

 

1 

                    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 1.000,00 € σε βάρος 
του Κ.Α. εξόδου 00.6111.1000 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού έτους 2017. 

 

265 

 

Ομόφωνα 

2 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 71.640,00 € σε βάρος 
του Κ.Α. εξόδου 00.6331.1001 με τίτλο: «Λοιποί φόροι και τέλη», 
προϋπολογισμού έτους 2017 (αφορά τμήμα καταβολής φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2016). 

266 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης που αφορά στην τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων, β)  έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής (ΧΕΠ)  υπέρ ΔΕΔΔΗΕ και γ) ορισμό υπολόγου 
διαχείρισης των ΧΕΠ. 

267 Ομόφωνα 

4 Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση διάθεσης πίστωσης  ποσού 
13.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6031.1002. 

268 Ομόφωνα 



5 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 9.907,6 € 
(μετά Φ.Π.Α) σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.1002 για «Εργασίες επισκευής 
μεταλλικών κάδων καθαριότητας χωρητικότητας 1.100 lit». 

269 Ομόφωνα 

6 Λήψη απόφασης για ανάκληση διάθεσης πίστωσης  που αφορά στο 
έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».  

270 Ομόφωνα 

7 Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
(ΧΕΠ)  συνολικού ποσού 5.966,07 € (πλέον  0,80 €  για έξοδα 
τραπέζης) για τοποθέτηση ιστών ηλεκτροδότησης και φωτιστικών 
σωμάτων, και β) ορισμό υπολόγου διαχείρισης των ΧΕΠ.  

271 Ομόφωνα 

8 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 50.000,00 € σε βάρος 
του Κ.Α. 20.6263.1008 για «Επισκευές - Συντηρήσεις οχημάτων Δήμου 
Ωραιοκάστρου».   

272 Ομόφωνα 

9 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  526,61 € σε βάρος 
του Κ.Α. εξόδου 00.6822.1000 με τίτλο «Πρόστιμο Ασφαλιστικών 
Ταμείων», προϋπολογισμού έτους 2017. 

273 Ομόφωνα 

10 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 24.800,00 € (συμπ. 
ΦΠΑ 24%)  σε βάρος του Κ.Α.  20.6277.1004 για  «Διαχείριση 
ογκώδων  απορριμμάτων και αποβλήτων κήπων και πάρκων Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 

274 Ομόφωνα 

11 Έγκριση του από 28-08-2017 πρακτικού  για την εκμίσθωση ακινήτου 
για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου στη Δ.Κ. 
Μελισσοχωρίου του Δ. Ωραιοκάστρου. 

275 Ομόφωνα 

12 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 357,00 €  σε 
βάρος του Κ.Α. εξόδου 02.00.6453.1003 για την ανανέωση της 
συνδρομής σε υπηρεσία φιλοξενίας web σελίδων (web hosting) για τις 
ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr. 

276 Ομόφωνα 

13 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 2.628,80 € (μετά  
ΦΠΑ)  σε βάρος του Κ.Α.  15.6277.1301  για  «Υπηρεσίες διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ωραιοκάστρου». 

277 Ομόφωνα 

14 Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 81Α για σύνδεση αποχέτευσης 4ου 
Γυμνασίου Ωραιοκάστρου από την ΕΥΑΘ Α.Ε.». 

278 Ομόφωνα 

15 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.640,00 € σε βάρος 
του κ.α.  30/6142.1027 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  
για Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση πρότασης 
χρηματοδότησης στο  “ΕΣΠΑ 2014-2020” για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». 

279 Ομόφωνα 



16 Λήψη απόφασης για αποζημίωση του κου Μοσχίδη Ε. κατόπιν 
αιτήσεώς του. 

280 Ομόφωνα 

17 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.232,00€ για την 
παροχή υπηρεσιών λογισμικού ψηφιακού συστήματος πληρωμής για 
τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 02.10.7134.1003. 

281 Ομόφωνα 

 
  
 
 
                            Ωραιόκαστρο,12-9-2017  
  
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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