
6ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 26 Μαρτίου 2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 8259

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 10.000,00 ευρώ  για Δημοσίευση 
προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών -
έργων σε βάρος του  Κ.Α. 02.00.6462.1000 
οικονομικού έτους 2013.  Σχετ. ΠΑΔ:224/2013

58Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης 
ποσού 10.000,00 ευρώ  για Δημοσίευση 
προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών -
έργων σε βάρος του  Κ.Α. 02.00.6462.1000 
οικονομικού έτους 2013.  Σχετ. ΠΑΔ:224/2013

1

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 35.480,58 ευρώ για προμήθεια 
ελαστικών επισώτρων των οχημάτων του 
Δήμου

59Διάθεση πίστωσης ποσού 35.480,58 ευρώ για 
προμήθεια ελαστικών επισώτρων των 
οχημάτων του Δήμου σε βάρος των Κ.Α. 
Οικονομικού έτους 2013 (αναφέρονται στην 
εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών) 
οικονομικού έτους 2013. Σχετ. ΠΑΔ. : 225-
226/2013 .

2

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ορθή επανάληψη της 
με αριθμ. 49/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (

60Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 49/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( 
Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για το 
έτος 2013 , από 1-3-2013 μέχρι την 30-4-
2013) ως προς το ποσό της διατιθέμενης 
πίστωσης .

3

Ομόφωνα εγκρίνεται το πρακτικό   διεξαγωγής
 φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας  για την 
μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) του Δήμου 
Ωραιοκάστρου

61 Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής φανερής 
μειοδοτικής δημοπρασίας  για την μίσθωση 
ακινήτου (αποθήκης) του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 270/81.

4

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσών για συνεχιζόμενες προμήθειες και 
υπηρεσίες  από το 2012 σε βάρος των  Κ.Α.   
Οικονομικού έτους 2013

62Ψήφιση πίστωσης ποσών για συνεχιζόμενες 
προμήθειες και υπηρεσίες  από το 2012 σε 
βάρος των  Κ.Α.   Οικονομικού έτους 2013  
(είδη καθαριότητας ποσού 7.911,90 ευρώ, 
έντυπα  - χαρτί   ποσού 1.907,52 ευρώ, 
γραφική ύλη ποσού 1.544,15 ευρώ, μελάνια – 
toner ποσού 883,15 ευρώ, μηχ/κός 
εξοπλισμός 2.990,13 ευρώ, δημιουργία 
ηλεκτρονικού ευρετηρίου ληξιαρχείου ποσού 
2.276,00 ευρώ, επισκευή – συντήρηση 
φωτοτυπικών μηχανημάτων ποσού 6.209,64 
ευρώ , υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας ποσού 3.964,50 ευρώ) . 
(Σχετ. ΠΑΔ 198/2013, 199/2013, 200/2013, 
201/2013, 203/2013, 205/2013, 210/2013).

5

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00.6116.1001 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών (έτους 2012)».

63Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.800,00 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 00.6116.1001 με τίτλο 
«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (έτους 
2012)». Ποσό 12.800€ για εργασίες έρευνας, 
κατάσχεσης, επίδοσης για λήψη αναγκαστικών
 μέτρων είσπραξης. Π.Δ. 209/2013

6

Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνετα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 5.916,30 ευρώ  για προμήθεια  
Λογισμικού Προστασίας από ιούς .

64Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.916,30 ευρώ  για 
προμήθεια  Λογισμικού Προστασίας από ιούς 
σε βάρος του  Κ.Α. 02.10.6266.1002 
οικονομικού έτους 2013 Σχετ : ΠΑΔ: 164/2013 
.

7

Ομόφωνα εγκρίνετα η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 25.480,68 ευρώ  για Υποστήριξη 
Λογισμικού Εφαρμογών

65Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.480,68 ευρώ  για
 Υποστήριξη Λογισμικού Εφαρμογών σε 
βάρος του  Κ.Α. 02.10.6266.1001 οικονομικού 
έτους 2013.  Σχετ:   ΠΑΔ: 163/2013.

8

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.946,78 ευρώ  για προμήθεια  
ανταλλακτικών και 8.622,30 ευρώ για εργασίες
 επισκευής - συντήρησης των αυτοκινήτων του
 Δήμου .

66Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.946,78 ευρώ  για
 προμήθεια  ανταλλακτικών και 8.622,30 ευρώ
 για εργασίες επισκευής - συντήρησης των 
αυτοκινήτων του Δήμου σε βάρος των  Κ.Α.Ε. 
  Οικονομικού έτους 2013  . Σχετ:   ΠΑΔ: 
161/2013 .

9

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
30.6142.1003 με τίτλο « Δράσεις προβολής 
δημοσιότητας έργου ( Δράσεις 2.1 ,2.2 & 2.3 ) 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-
2013» (ROADS-INTERREG )

67Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 30.6142.1003 με τίτλο « 
Δράσεις προβολής δημοσιότητας έργου ( 
Δράσεις 2.1 ,2.2 & 2.3 ) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» (ROADS-
INTERREG . Σχετ. ΠΑΔ : 221/2013
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Ομόφωνα εγκρίνεται η Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 121.792,60 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α.30.7333.8020 με τίτλο «Βελτίωση 
διαπλάτυνσης οδού Δ.Δ Πενταλόφου-Δ.Δ 
Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
Δήμου Ωραιοκάστρου ROADS-INTERREG»

68Ψήφιση πίστωσης ποσού 121.792,60 ευρώ σε
 βάρος του Κ.Α.30.7333.8020 με τίτλο 
«Βελτίωση διαπλάτυνσης οδού Δ.Δ 
Πενταλόφου-Δ.Δ Νεοχωρούδας Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου 
ROADS-INTERREG» . ΠΑΔ : 220/2013

11

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 19.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
30.6142.1002 με τίτλο «Αμοιβές συμβούλου 
διαχείρισης του έργου για τις δράσεις (1.2 & 
1.3) (ROADS-INTERREG)».

69Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.400,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 30.6142.1002 με τίτλο 
«Αμοιβές συμβούλου διαχείρισης του έργου 
για τις δράσεις (1.2 & 1.3) (ROADS-
INTERREG)».  Σχετ. ΠΑΔ 222/2013

12

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 100.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
02.30.7323.0008 υπέρ του 
Σαμαρά–Τρικαλιώτη ΑΤΕΒΕ για το 
συνεχιζόμενο έργο «Τσιμεντόστρωση - 
Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ. Δρυμού»

70 Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 02.30.7323.0008 υπέρ του 
Σαμαρά–Τρικαλιώτη ΑΤΕΒΕ για το 
συνεχιζόμενο έργο «Τσιμεντόστρωση - 
Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ. Δρυμού» Σχετ. 
ΠΑΔ : 223

13

Ομόφωνα εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης 
ποσού 149.015,16 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.25.7326.1001 υπέρ του Νοτόπουλου 
Αντώνιου για το συνεχιζόμενο έργο « 
Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου».

71Ψήφιση πίστωσης ποσού 149.015,16 ευρώ σε
 βάρος του Κ.Α. 02.25.7326.1001 υπέρ του 
Νοτόπουλου Αντώνιου για το συνεχιζόμενο 
έργο « Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Δήμο
 Ωραιοκάστρου». Σχετ. ΠΑΔ. 211/2013.
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Ομόφωνα εγκρίνεται η Ορθή επανάληψη  της 
με αριθμ. 15/2013 προηγούμενης απόφασης 
της οικονομικής επιτροπής με θέμα την 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης 
έτους 2013.

72Ορθή επανάληψη  της με αριθμ. 15/2013 
προηγούμενης απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής με θέμα την συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων διοίκησης έτους 2013. 
Ορισμός και αντικατάσταση του 3ου μέλους 
αυτών, με το  ειδικό μέλος όπου αυτό 
απαιτείται , στις επιτροπές διεξαγωγής , 
γνωμοδότησης και αξιολόγησης των 
προμηθειών , εργασιών ,  επισκευών και 
μεταφορών .

15

Ομόφωνα εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
ποσού 310.945,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ : 
80/8117.1000  με τίτλο  «Λοιπά έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ ΧΡΗΣΗΣ 
2011)»

73 Διάθεση πίστωσης ποσού 310.945,52 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ : 80/8117.1000  με τίτλο  
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011)». Σχετ. ΠΑΔ 207/2013.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(6ου/2013 Πίνακα Θεμάτων  της από 26/3/2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα στις 1  του μήνα Απριλίου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα,  ο 
υπογεγραμμένος   Τύπου Σαράντης    υπάλληλος του Δήμου     ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,    τοιχοκόλλησα

1.   Μπαλοτόγλου Πολύμνια

2.  Ζούτσου Αθηνά

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 6ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής που έγινε στις 26/3/2013.
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