
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η  / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

       Προς τα μέλη :  

1.Αντωνιάδου Ειρήνη του Δημητρίου   
2. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή του Σαρκίς   
3. Δίγκαλη Θωμά του Γεωργίου   
4.Παπαδόπουλο Νικόλαο του  Δευκαλίωνα   
5. Χατζηαγόρου Ευάγγελο του Χρήστου  
6.Καρασαββίδη Δημήτριο του Μακεδόνα  
7.Παρισόπουλο Γεώργιο του Αντωνίου   
8.Σαραμάντο Δημήτριο του Κωνσταντίνου 

 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
τεύχος Α’) να παραστείτε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική 
αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), στις 23 – 9 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ. 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής .  

2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί κατά την 
συζήτηση και για την υποστήριξη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ι’) των υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ3154/24-5-
2013 και ΠΡ3172/24-5-2013 Προσφυγών του Δήμου Καλλιθέας, ήδη Δήμου 
Ωραιοκάστρου, και του Δήμου Ωραιοκάστρου, αντιστοίχως, κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου, που εκπροσωπείται σε αμφότερες τις περιπτώσεις νομίμως από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6656/22-11-2002 
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   18 – 9 -2014 
           Αρ. Πρωτοκόλλου : 28060 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 

 

Email:  tipou@oraiokastro.gr 



3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 
οφειλετών των εκμισθωμένων αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας 
Μυγδονίας . 
 
4. Λήψη απόφασης στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης "Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κονταξοπούλειου κλειστού Γυμναστηρίου" για την ανάθεση :  
α) Αρχιτεκτονικής Μελέτης (κατηγορία 6) ποσού αμοιβής 8.181,82 €, Φ.Π.Α. 
1.881,82 € και σύνολο 10.063,64 €  
β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης (κατηγορία 9) ποσού αμοιβής 3.962,38 €, 
Φ.Π.Α. 911,35 € και σύνολο 4.873,73 € . 
 
5.  Ορθή επανάληψη της αριθμ. 174/2014  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς τον τίτλο του θέματος ως εξής : «Ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου «Ανακατασκευή αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδών οικισμού 
Πενταλόφου» προϋπολογισμού 7.120,47 € και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.120,47 
€ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.1412 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με την αριθμ. 
369/2014 ΠΑΔ» . 
  
6. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 502Β  για επέκταση του δικτύου φωτισμού στην 
Δημοτική Κοινότητα Μεσαίου    ( Σχετική η αριθμ. 190/2014 ΑΟΕ ) . 

7. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 503Β προπληρωμής για  τοποθέτηση  στυλών & 
φωτιστικών σωμάτων της οδού Πλάτωνος  ( Σχετική η αριθμ. 191/2014 ΑΟΕ )  

8. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 173Α  για αύξηση ισχύος στον κεντρικό δρόμο 
Ωραιοκάστρου -Μελισσοχωρίου ( Σχετική η αριθμ. 192/2014 ΑΟΕ ) . 

9. Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 504Β  αύξηση  ισχύος  στην οδό  Πυθαγόρα  - 
Νηπιαγωγείο  Παλαιοκάστρου . ( Σχετική η αριθμ. 193/2014 ΑΟΕ ) . 

10. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης 3 μηνών με αναθεώρηση , για την 4η 
ενδεικτική τμηματική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, 
αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και 
αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο 
δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] 
της Πράξης [376284] .  

11. Λήψη απόφασης για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών 
υπόχρεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2648/1998 και αρθρ. 65 του Ν3842/2010 . 

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού   3.001,14 ευρώ   για την Προμήθεια  « Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» , για την άμεση κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ): 744/14 

13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.904,00 ευρώ για την «Εκπόνηση γραπτής 
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου». Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 
745/14 .  

 



14.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 184,50 ευρώ για την απόκτηση συμπληρωματικού 
πακέτου 10 ερωτήσεων από την ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών 
«Νομοτέλεια». Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 746/14.  
 

15. Έγκριση του από 19-9-2014 πρακτικού της επιτροπής που διενήργησε μεταξύ 
υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
διοίκησης, σύμφωνα με τισ διατάξεις του άρθρ. Του Ν. 4024/2011. 

16. Έγκριση της υπ' αριθμ. 361/27856/17-9-2014 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απ’ 
ευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών μετά από θεομηνία». 

17. Καθορισμός  των όρων διενέργειας του  ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για  
Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου . Ψήφιση πίστωσης 
ποσού 210.000 €  . Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ ) 749/14. 
 

18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6073.1002 με τίτλο 
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  735  / 29.08.2014 . 
 

19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.960,05 € σε βάρος του ΚΑ 15.7322.1001 με τίτλο 
«Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Πνευματικού Κέντρου & Διαμόρφωση Πλατείας 
πρώην Κοινότητας στο Μεσαίο (αρ. μελ. 220/10)». ΠΑΔ /  736  / 29.08.2014. 
 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.392,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8111.1000 με τίτλο 
«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)». ΠΑΔ /  738  / 29.08.2014 
 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 144.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.7326.1313 με τίτλο 
«Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, 
αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ 119, 22, 97, 
100, 109 καθώς στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». ΠΑΔ /  742  / 17.09.2014   
 

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6073.1000 με τίτλο 
«Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
Διοικητικών Υπηρεσιών». ΠΑΔ /  743  / 17.09.2014 
 

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 110.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6721.1000 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ μείζονος Θες/νίκης». ΠΑΔ /  747  / 18.09.2014 
 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8321.1000 με τίτλο 
«Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε – Έξοδα προμήθειας παγίων». 
ΠΑΔ /  748  / 18.09.2014 . 
 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 221,01 € σε βάρος του ΚΑ 00.6513.1000 με τίτλο 
«Τόκοι εκ λοιπών χρεών για λειτουργικές δαπάνες». ΠΑΔ /  750  / 18.09.2014 . 
 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6311.1000 με τίτλο 
«Φόροι τόκων». ΠΑΔ /  751  / 18.09.2014 . 
 



27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6726.1000 με τίτλο 
«Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές». ΠΑΔ /  752  / 18.09.2014 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
 
 
 

Αντιδήμαρχος  
  Διοικητικού - Οικονομικού – Προγραμματισμού & 

Ωραιοκάστρου  
 

 Κοινοποίηση: κον Δήμαρχο  

 


