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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κασσάνδρεια 21/03/2018  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΙΣ  21-03-2018 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΛΗΦΘΗΚΕ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

1. Ε.Η.Δ. 84 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Δ.Κ. Ν.Φωκαίας). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

2. Ε.Η.Δ. 85 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Τ.Κ. Αφύτου). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

3. Ε.Η.Δ. 86 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Τ.Κ. Χανιώτης). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

4. Ε.Η.Δ. 87 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Τ.Κ. Παλιουρίου). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

5. Ε.Η.Δ. 88 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Δ.Κ. Πευκοχωρίου). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

6. Ε.Η.Δ. 89 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Τ.Κ. Ν.Σκιώνης). 

 
    ΟΜΟΦΩΝΗ 
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7. Ε.Η.Δ. 90 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018 (Τ.Κ. Κρυοπηγής). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

8. Ε.Η.Δ. 91 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την 
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 
2018, Των τμημάτων αιγιαλού για τα 
οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος-
Επανάληψη της δημοπρασίας. 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

9. Ε.Η.Δ. 92 

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού 
της υπηρεσίας «Συντήρηση βλαβών 
δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου 
Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 172/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

10. Ε.Η.Δ. 93 

Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση 
βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και 
πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. 
Μελ. 160/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

11. Ε.Η.Δ. 94 

Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά 
α) της αριθ. 5/2018 Διαταγής πληρωμής 
του Μ.Π.Χ. Γεωργίου Σκερλετίδη και β) 
της αριθ. 6/2018 Διαταγής πληρωμής του 
Μ.Π.Χ. Μιχαήλ Ζορμπά. 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

12. Ε.Η.Δ. 95 

Καθορισμός όρων διακήρυξης 
δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου 
στη Δ.Κ. Κασσάνδρειας για τη λειτουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων και 
παιδικής χαράς (213/2017 απόφαση 
Δ.Σ.). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

13. Ε.Η.Δ. 96 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 68,20 € με 
τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών»-
Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την 
επίδοση κλήσης που αφορά τη συζήτηση 
της αίτησης ανάκλησης του Δήμου 
Κασσάνδρας κατά της 15/2018 Πράξης 
του Ζ’ Κλιμακίου του Ε.Σ. 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

14. 1 97 

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης προσφορών για το έργο 
«Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών 
οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων 
Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 
160/2017). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

15. 2 98 
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης προσφορών για το έργο 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 
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«Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων 
αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 
177/2017). 

16. 3 99 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με 
τίτλο «Μηχανουργικές εργασίες επισκευής 
φρεατίων ύδρευσης και κιγκλιδωμάτων 
αντλιοστασίων και δεξαμενών Δ.Ε. 
Παλλήνης» (αρ. μελ. 24/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

17. 4 100 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 4.860,80 € με 
τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος 
ανακύκλωσης από ΚΔΑΥ Θέρμης προς 
ΧΥΤΑ» (αρ. μελ. 17/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

18. 5 101 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 24.998,40 € με 
τίτλο «Εργασίες Διαμόρφωσης Ακτών» 
(αρ. μελ. 23/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

19. 6 102 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 6.472,80 € με 
τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας» (αρ. μελ. 19/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

20. 7 103 

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης 
και διάθεση  πίστωσης ποσού 4.500,00€ 
με τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογών 
Λογισμικού» (αρ. μελ. 25/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

21. 8 104 

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € 
με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών 
Λογισμικού» (αρ. μελ. 28/2018). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

22. 9 105 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 €-
Ανάθεση στη συμβολαιογράφο κ. 
Τσακανίκα Αναστασία της σύνταξης 
δανειστικού συμβολαίου (211/2017 
απόφαση Δ.Σ.). 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

23. 10 106 

Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 
του Δήμου  Κασσάνδρας, για την 
κατασκευή έργων. 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

24. 11 107 

Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 
του Δήμου Κασσάνδρας, για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης σε 
συντριβάνια του Δήμου Κασσάνδρας. 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 

25. 12 108 
Εισήγηση για ανάκληση της αριθ. 
21/2018 απόφασης του Δ.Σ. και λήψης 

    ΟΜΟΦΩΝΗ 
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νέας απόφασης με θέμα «Έγκριση 2ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018». 

`                                           

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


