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Αριθμός 22 / 4-6-2018 Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός Πρωτ. & ημερομηνία Πρόσκλησης 9135 /31-5-2018  
Ημερομηνία Τακτικής Συνεδρίασης 4-6-2018  
 
 
Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2018 και 
αποκατάσταση αυτής. 

 

161 

 

Ομόφωνα 

2 Αποδοχή δωρεάς 950 κάδων απορριμμάτων, στον Δήμο Ωραιοκάστρου 
από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)». 

162 Ομόφωνα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.200,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00.7521.1003 του προϋπολογισμού έτους 2018 για τη 
συμμετοχή του Δήμου στην «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 

163 

 

Ομόφωνα 

2 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6492.1000 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». 

164 Ομόφωνα 

3 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.700,00 ευρώ συν 
Φ.Π.Α. σε βάρος Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018 για τη «Διαχείριση 
Ογκωδών απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου για τo έτος 2018-2019» 
συνολικού προϋπολογισμού 209.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. Το υπόλοιπο ποσό των 118.300,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019. 

165 Ομόφωνα 

4 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.982,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 02.10.7134.1013 για την «Προμήθεια ενός 

166 Ομόφωνα 



ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) άμεσης 
επικοινωνίας των πολιτών με το δήμο Ωραιοκάστρου». 

5 Άσκηση εφέσεως ή μη κατά της υπ  αριθ. 10128/2018 απόφασης του Γ  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 

167 Ομόφωνα 

6 Ανάκληση της υπ΄αρ. 85/2018 ΑΟΕ περί αναμορφώσεως χρηματικού 
υπολοίπου ( της 4ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018 ) και λήψη νέας απόφασης σύμφωνα με το υπ΄αρ. 23842/2-
5-18 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακ. - Θράκης. 

168 Ομόφωνα 

7 Λήψη απόφασης για α) έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
ποσού 6.612,94  € σε βάρος του κ.α. 15/6279.1001  για  «ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» από 
την  ΕΥΑΘ Α.Ε., β) έκδοση εντάλματος προπληρωμής και γ) ορισμός 
υπολόγου. 

169 Ομόφωνα 

8 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ για 
«Εργασίες ανάθεσης εκσκαφής τάφων». 

170 Ομόφωνα 

9 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ  
αριθ. 47/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

171 Ομόφωνα 

10 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 496,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 02.00.6451.1001 προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Ετήσια 
ανανέωση συνδρομητικής πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-
POSTIRIXIS μέσω διαδικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 992,00 €. 
(Το υπόλοιπο ποσό των 496,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
έτους 2019). 

172 Ομόφωνα 

11 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.552,00 ευρώ για 
«Διάνοιξη δρόμων και λοιπές εργασίες για τη λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας εν όψει της θερινής περιόδου». 

173 Ομόφωνα 

12 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Αρ. Πρωτ. 
253/30-5-2018). 

174 Ομόφωνα 

13 Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει της υπ  αριθ. πρωτ. 1703/30-5-2018 
αίτησης. 

175 Ομόφωνα 

14 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας 
Ελλάδος ποσού 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά 
το Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ». 

176 Ομόφωνα 

15 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43.511,60 ευρώ για 177 Ομόφωνα 



την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων». 

16 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.827,00 € σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 02.00.6453.1000 προϋπολογισμού έτους 2018 για την 
«Ετήσια ανανέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας, μέσω της οποίας 
πραγματοποιείται η εποπτεία και διοίκηση του στόλου οχημάτων», 
συνολικού προϋπολογισμού 5.654,00 € (Το υπόλοιπο ποσό των 
2.827,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019). 

178 Ομόφωνα 

 
  
 
 
                             Ωραιόκαστρο,4-6-2018  
  
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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