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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κασσάνδρεια 03/10/2017  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΙΣ  03-10-2017 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΛΗΦΘΗΚΕ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

   
   1. 
Ε.Η.Δ. 

380 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
για λογιστική τακτοποίηση σύμφωνα με 
δικαστικές αποφάσεις. 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
 

  2.1 381 

Έγκριση της αριθ. 276/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 109/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  3.2 382 

Έγκριση της αριθ. 277/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 111/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  4.3 383 

Έγκριση της αριθ. 278/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 112/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  5.4 384 
Έγκριση της αριθ. 279/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
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ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 113/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

  6.5 385 

Έγκριση της αριθ. 280/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 114/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).         

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  7.6 386 

Έγκριση της αριθ. 281/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 115/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  8.7 387 

Έγκριση της αριθ. 282/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 117/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

  9.8 388 

Έγκριση της αριθ. 283/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 118/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

10.9 389 

Έγκριση της αριθ. 284/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 110/2017) 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
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(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

11.10 390 

Έγκριση της αριθ. 285/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 116/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

12.11 391 

Έγκριση της αριθ. 286/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 119/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

13.12 392 

Έγκριση της αριθ. 287/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 120/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

14.13 393 

Έγκριση της αριθ. 288/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 121/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

15.14 394 

Έγκριση της αριθ. 289/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 122/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
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16.15 395 

Έγκριση της αριθ. 290/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 123/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

17.16 396 

Έγκριση της αριθ. 293/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 124/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

18.17 397 

Έγκριση της αριθ. 294/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 132/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).    

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

19.18 398 

Έγκριση της αριθ. 295/22-09-2017 
απόφασης Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. 
Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα» σε 
ιδιώτη (αριθ. μελέτης 133/2017) 
(κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72, παρ. 1 
περ. Δ' και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010).        

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

20.19 399 
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων με τίτλο «Έξοδα 
λοιπών δημοσιεύσεων».   

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

21.20 400 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων α) ποσού 400,00 € με 
τίτλο «Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και 
παράβολα για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας λεωφορείου των Οικονομικών 
και Διοικητικών υπηρεσιών» και β) ποσού 
700,00 € με τίτλο «Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ 
και παράβολα για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου».                                                  

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
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22.21 401 
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων για εισφορές του 
Δήμου Κασσάνδρας. 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

23.22 402 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων α) ποσού 146,70 € με 
τίτλο «Καταβολή παραβόλου για 
λειτουργία λουτρικής εγκατάστασης και β) 
ποσού 150,00 € με τίτλο «Υπέρ 
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. για ετήσια επιθεώρηση από 
Λιμενική Αρχή». 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

24.23 403 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων α) ποσού 118.375,40 
€ με τίτλο «Αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής β) 
ποσού 300,00 € με τίτλο Έξοδα δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
και γ) ποσού 547,00 € με τίτλο «Αμοιβές 
Νομικών» (Τελεσίδικη Α.Μ.Π.Χ. 104/16 για 
την υπόθεση Δημητρίου Θεοδωράκιογλου). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

25.24 404 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πιστώσεων α) ποσού 63.030,80 € 
με τίτλο «Μίσθωση απορριμματοφόρων 
οχημάτων» β) ποσού 10.682,43 € με τίτλο 
«Τόκοι υπερημερίας χρήσης», γ) ποσού 
300,00 € με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων» και δ) ποσού 504,06 € με τίτλο 
«Αμοιβές Νομικών» μετά από την αριθ. 
95/16 τελεσίδικη απόφαση του Μ.Π.Χ. 
(υπόθεση Κτενίδη Α.Ε.Β.Ε.). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

26.25 405 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 919,61 € με 
τίτλο «Τόκοι εκ λοιπών χρεών» (λογιστική 
τακτοποίηση δανείου ΚΕΔΗΚ). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

27.26 406 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 24.216,46 € με 
τίτλο «Διασύνδεση πηγών υδροληψίας Δ.Κ. 
Κασσάνδρειας με δεξαμενή τροφοδοσίας 
πόσιμου νερού» (αριθ. μελέτης 130/2017). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

28.27 407 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 22.021,56 € με 
τίτλο «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης 
οικισμού Καλάνδρας» (αριθ. μελέτης 
127/2017). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

29.28 408 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 12.493,62 € με 
τίτλο «Κατασκευή φρεατίων διανομής 
ποσίμου νερού οικισμών Χανιώτης-Αγίας 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 
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Παρασκευής και αντικατάσταση διατάξεων 
τροφοδοσίας δεξαμενών πτώσεως πίεσης 
οικισμών Παλιουρίου και υδρευτικών 
γεωτρήσεων Πολυχρόνου» (αριθ. μελέτης 
128/2017). 

30.29 409 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 23.680,03 € με 
τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 
οικισμού Σίβηρης» (αριθ. μελέτης 
129/2017). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

31.30 410 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 9.954,72 € με 
τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με 
κτηνίατρο για στείρωση-εμβολιασμό-
τοποθέτηση μικροτσίπ σε αδέσποτα ζώα» 
(αριθ. μελέτης 76/2017). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

32.31 411 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00 € με 
τίτλο «Παροχή υπηρεσίας δαπάνης 
κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων» 
(αριθ. μελέτης 131/2017). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

33.32 412 

Αποδοχή δωρεάς μελέτης ενεργειακής 
καταλληλότητας Σχολικών μονάδων στο 
Δήμο Κασσάνδρας από ιδιώτη μελετητή 
Δημοσίων Έργων. 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

34.33 413 

Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της 
υπηρεσίας «Αντικατάσταση φθαρμένων 
εξαρτημάτων και προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου 
Κασσάνδρας» (αριθ.μελέτης 174/2016). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

35.34 414 

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
αριθ. 10921/2017 Απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(υπόθεση Αθανασιάδη Ιωάννη). 

   ΟΜΟΦΩΝΗ 

36.35 415 
Αίτηση Μπλιούμη Αμαλίας για καταβολή 
αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης 
ακινήτου. 

     ΑΝΑΒΟΛΗ 

37.36 416 

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων 
προπληρωμής α) ποσού 799,63 €  β) 
ποσού 848,56 € και γ) 293,07 € για 
απαιτήσεις της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (182/2017 
απόφαση Δ.Σ.). 

     ΑΝΑΒΟΛΗ 

                                           

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 


