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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ωραιόκαστρο   29-11- 2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Αριθμ. πρωτ. 39035 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟΣ: 1) τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Δημήτριο Σαραμάντο 
 
2) τα   μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου κ.κ. 
 
- ΛΑΖΑΡΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ 
-ΔΟΥΜΠΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟ 
-ΤΕΡΖΗ  ΧΡΗΣΤΟ του Αθανασίου 
-ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ 
-ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
-ΖΑΪΚΟ  ΛΕΩΝΙΔΑ 
-ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ 
-ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ  ΧΡΗΣΤΟ 
-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 
-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ 
-ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ 
-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ  ΣΑΒΒΑ 
-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
-ΚΕΠΕΤΖΗ-ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
-ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ (ΠΕΤΡΟ) 
-ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ 
-ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
-ΓΑΒΟΤΣΗ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
- ΠΑΡΠΟΡΗ ΦΩΤΙΟ 
-ΓΑΒΟΤΣΗ  ΑΣΤΕΡΙΟ 
-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
-ΤΕΡΖΗ  ΧΡΗΣΤΟ του Δημητρίου 
-ΚΑΡΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
-ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
-ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟ 
 
3) Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων: 
- Δρυμού κ. Πουλέκα Γεώργιο 
- Λητής κα Παπαγεωργίου Καλλιόπη 
- Ωραιοκάστρου κ. Τσακαλίδη Θεόδωρο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
 
4) Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων: 
- Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλο Αθανάσιο 
- Μεσαίου κ. Φωτιάδη Σάββα  
- Νέας Φιλαδελφείας κ. Τσαλίδη Γεώργιο 
- Νεοχωρούδας κ. Ζέγο Χρήστο 
- Πενταλόφου κ. Καρκάρη Στέλιο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
  

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει 
στο δημοτικό κατάστημα  την    3η  του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2013 
, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 4  μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα  ημερήσιας  
διάταξης: 
 
 
1) Μερική ανάκληση ποσού 19.357,86€, ΚΑ 80.8317.1000 με τίτλο «Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε – Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων» που έχει 
καταχωρηθεί με α/α 661 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) και έχει διατεθεί με την 
υπ΄ αριθ. 296/2013 ΑΔΣ, για να μεταφερθεί εκ νέου στους κάτωθι ΚΑ: α) ΚΑ 80.8117.1010 
με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Π.Ο.Ε  έως 31/12/2013) ποσό 19.169,36€, 
επειδή αφορά υποχρεώσεις του Δήμου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και οι οποίες δεν 
μπορούν να πληρωθούν από το άτοκο δάνειο του υπουργείου, β) ΚΑ 80.8117.1000 με τίτλο 
«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Π.Ο.Ε χρήσης 2011) ποσού 94,25€. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
2) Μερική ανάκληση ποσού 41.680,63€, από ΚΑ 80.8115.1000 με τίτλο «Διάφορα έξοδα 
(Π.Ο.Ε)» ποσό 2.680,63€ και ΚΑ 80.8117.1001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων (Π.Ο.Ε χρήσης 2011&2012)» ποσό 39.000,00€ που έχουν καταχωρηθεί με α/α 
112,118  Προτάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) και έχουν  διατεθεί με την υπ΄αριθ. 
28/2013 ΑΔΣ, για να μεταφερθούν σε νέους ΚΑ, προκειμένου να πληρωθούν τα τιμολόγια 
παρελθόντων ετών από το άτοκο δάνειο του υπουργείου. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
4) Διάθεση των εξής πιστώσεων: α) ποσού 2.680,63 € σε βάρος του ΚΑ 80/8315.1000 με 
τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε-Διάφορα έξοδα» και β) ποσού 
39.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80/8317.1001 με τίτλο « Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε – Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ χρήσης 2011 & 2012)». 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
5) Εξέταση αίτησης της Ομάδας Δράσης Πολιτών Ωραιοκάστρου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Ν. 
2323/1995) στην θέση «ΑΛΩΝΙΑ» της Δ.Κ Ωραιοκάστρου για την διανομή αγροτικών 
προϊόντων από παραγωγούς σε καταναλωτές την 15-12-2013. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
6) Ορισμός τριών Δημοτικών Υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς που θα συμμετέχουν 
στην Επιτροπή, που θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση των Επιτροπών: 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, επισκευών, μεταφορών σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 
64 του Π.Δ 28/80 και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 της 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών του ΕΚΠΟΤΑ , για το έτος 2014, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2011. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
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7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 814,90€ που αφορά προσαυξήσεις, σε βάρος του Κ.Α 
80.8261.1000 με τίτλο «Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων» στον κ. Τίκα 
Νικόλαο του Αστερίου από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα του 10% της προκαταβολής  
για την Β΄ φάση του Γ.Π.Σ , λόγω του ότι η ιδιοκτησία του βρίσκεται εκτός περιοχής 
πολεοδόμησης (με την υπ’ αριθμ. 243/2013 απόφαση του Δ.Σ επεστράφη το κεφάλαιο). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
8) Έγκριση: α) ψήφισης πίστωσης ποσού 2.153,53 € σε βάρος του Κ.Α 80.8261.1000 με 
τίτλο «Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων» στον κ. Λαζαρίδη Αναστάσιο του 
Γεωργίου που εκ παραδρομής κατασχέθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και εισπράχθηκε από 
τον Δήμο μας , λόγω καταχώρησης λανθασμένου ΑΦΜ στο αρχείο του Δήμου μας, β) 
διαγραφής για τον ίδιο λόγο βεβαιωθέντος ποσού 826,25 € και γ) χρέωσης του πραγματικού 
υπόχρεου κ. Λαζαρίδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ιδιοκτήτη της αριθ. 1-42000 παροχής 
ύδρευσης στην Τ.Κ Πενταλόφου με το παραπάνω ποσό. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
9) Διαγραφή ποσού 80,00 € με τις προσαυξήσεις από τον χρηματικό κατάλογο 0055/2012, 
που αφορά πρόστιμο από πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ της Δημοτικής Αστυνομίας 
σε βάρος της εταιρείας  εκμίσθωσης αυτοκινήτων ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ  Α.Ε.Τ.Ε , διότι βάσει 
μισθωτηρίου συμβολαίου που προσκόμισε ο κ. Φωτόπουλος Παναγιώτης (εκπρόσωπος της 
εταιρείας)  , το όχημα στο οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση ήταν μισθωμένο στην εταιρεία 
ΚΟΡΕ  Α.Ε. στην οποία θα πρέπει να βεβαιωθεί εκ νέου η οφειλή. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
10)  Διαγραφή ποσού 240,00 € από τον υπ’ αριθμ. 00322/2013 χρηματικό κατάλογο που 
αφορά χρέωση 3 μηνών (01/10-31/12/2013) κατά τους οποίους ο κ. Μπαρμπαλιός Δημήτριος 
του Ιωάννη δεν κατείχε άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην 
θέση «ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ» της Δ.Ε Καλλιθέας Δ. Ωραιοκάστρου, μετά από αίτησή του. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
11) Εξέταση της υπ’ αριθμ. 189/7-11-2013 εισήγησης του Γραφείου Εσόδων & Περιουσίας 
του Δήμου μας για διαγραφή δύο προστίμων από πράξεις βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ που 
βαρύνουν δύο υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου μας. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
12) Έγκριση επικύρωσης της υπ’ αριθμ. 85/2013 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Ω  που αφορά  την 
έκδοση  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 8.225,00 €  υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε 
για την  υλοποίηση  και χρηματοδότηση του Προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2013-2014» με τους τρεις Παιδικούς Σταθμούς 
(Δρυμού, Λητής και Μελισσοχωρίου) και δύο Κ.Δ.Α.Π (Ωραιοκάστρου και Λητής) και 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ω κα Τσακαλίδου Δέσποινα  
 
13) Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  ποσού 33.530,00 €  για 
λογαριασμό του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω , από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α , 
προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α για να 
συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 
περιόδου 2013-2014» , που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς και εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Παπακώστας Χαράλαμπος 
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14) Λήψη απόφασης σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπουμε στην «ΕΥΑΘ  Α.Ε» την 
διέλευση, κατασκευή, διατήρηση, συντήρηση και επισκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων 
για το τμήμα που διέρχεται μέσα από τα Ο.Τ    Γ.45 και Γ.58 (χώροι πρασίνου, όπου περνά ο 
υφιστάμενος ασφαλτόδρομος οδός Μακεδονίας) της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
15) Ορισμός ενός Δημοτικού Υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην 
συγκρότηση της επιτροπής  για την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ώστε 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε 
Ωραιοκάστρου στην Ε.Υ.Α.Θ Παγίων σε εφαρμογή της 5944/21-9-2006 κοινής Υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1487 τ.Β΄/6-10-2006). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
16) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου 
ομβρίων στον Δήμο Ωραιοκάστρου» (Α.Μ 66/2006, Α.Ε 10/2012) μέχρι 17-7-2014. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
17) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιστηρίξεις 
πρανών εκσκαφών» (Α.Μ 11/2012, Α.Ε 14/2012) μέχρι 17-7-2014. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
18) Έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Κατασκευή κόμβου στη Γαλήνη (Συγκοινωνιακά)» 
της Δ.Ε Ωραιοκάστρου με βάση την υπ’ αριθμ. 33/2013 προεκτίμηση αμοιβής 
προϋπολογισμού 13.391,94 € (με το ΦΠΑ). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
19) Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 2481/33/12-7-2011 απόφασης του  Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ για δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης με χρησιδάνειο κτηριακού χώρου,  που βρίσκεται στην Δ.Ε 
Ωραιοκάστρου,  στον Δήμο μας για την εγκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού και του 
Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή 
της σύμβασης. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
20) Αποδοχή ποσού 79.851,64 € (καθαρό ποσό: 79.851,64 € - 119,78 € κρατήσεις=79.731,86 
€) από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του 
Δήμου μας  και κάλυψη δαπανών υλοποίησης του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου για το 
Β΄ εξάμηνο του 2013, κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 11/2013 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναμόρφωση 
προϋπολογισμού    και ψήφιση της πίστωσης. 
Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
21) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΩ κ. Παπακώστας Χαράλαμπος 
 
22) Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου έκτασης 
25.000 τ.μ. με αποχαρακτηρισμένη έκταση 7.350,45 τ.μ. στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου που 
βρίσκεται στην Δ.Κ Ωραιοκάστρου. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
23) Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ. 33 Ο.Τ επί των οδών Λ. Δημοκρατίας και 
Θεσσαλονίκης και Ανώνυμης οδού, που βρίσκεται στην Δ.Κ Ωραιοκάστρου. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
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24) Έγκριση του 3ου/2012  πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
Διετούς Προγραμματικής Σύμβασης της ΔΗ.Κ.Ε.Ω με τον Δήμο Ωραιοκάστρου 2012-2013 
Εισήγηση: η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ω κα Τσακαλίδου Δέσποινα 
 
25) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού 
τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου» με κωδικό MIS 376655 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013». 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
26) Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου στο Δημοτικό Γυμναστήριο 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ της  Δ.Κ Ωραιοκάστρου, για την εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου 
Χωριού, που θα λειτουργήσει από 03-12-2013 μέχρι και 10-01-2014 και ψήφιση πίστωσης 
για την λειτουργία του. 
Εισήγηση: ο Δήμαρχος 
 
27) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μεταβολών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2014-2015. 
Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
28) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
με την επωνυμία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των 
εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – ΔΥΟΠΠ», 
έγκριση του σχεδίου του καταστατικού , ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου μας με 
τον αναπληρωτή του, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του καταστατικού , 
άνοιγμα  νέου ΚΑΕ εξόδου 00.7521.1002 με τίτλο «Συμμετοχή σε δίκτυο για την 
υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων  πολιτικής προστασίας 
σε θέματα φυσικών καταστροφών» και  αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
Εισήγηση: ο Δήμαρχος 
 
 
Σημείωση: πριν την συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν ερωτήσεις  και προτάσεις 
προς το Προεδρείο του Δ.Σ και τον Δήμαρχο. 
 

 
 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ 


