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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ωραιόκαστρο   20-6-2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Αριθμ. πρωτ.  18511 
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 25η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 , ημέρα  
Τετάρτη   και ώρα  4 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα  ημερήσιας  διάταξης: 
 
 
 
1) Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ωραιοκάστρου 
και Δημοτικών Επιχειρήσεων  (ΣΕΔΩΔΕ) με το οποίο ζητείται: α) Να εκφράσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ωραιοκάστρου την αντίθεσή του στην συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης του 
προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 και 
β) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να μην προβεί στην εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
  
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2014 μετά από 
εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
3) Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την μεταφορά πίστωσης  ποσού 63.600,00 € 
από τον Κ.Α Εξόδου 25.7312.1301 με τίτλο «Διατήρηση και διασφάλιση της ποιότητας του 
δημόσιου ύδατος στη διασυνοριακή περιοχή (CIVILWATER)» στον Κ.Α Εξόδου 
25.7135.1001 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
«Conservation and quality assurance of municipal water in the cross border area» με το 
ακρωνύμιο “CIVILWATER”, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» με το 
ποσό των 63.600,00 € (εισήγηση Γραφείου Λογιστηρίου 282 (Ο.Υ)/20-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
4) Αποδοχή ποσού 6.841,35 € , αναμόρφωση ΚΑ Εσόδου 00.1211.1005 και αναμόρφωση 
Κ.Α Εξόδου 70.6041.1004 και 70.6054.1001 , που αφορά επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την 
απασχόληση προσωπικού με 5μηνη σύμβαση (για τον μήνα Μάρτιο) (εισήγηση Γραφείου 
Λογιστηρίου 260 (ΟΥ)/27-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
5) Αναμόρφωση ΚΑ Εσόδου 00.1211.1005 και αναμόρφωση Κ.Α Εξόδου 70.6041.1004 και 
70.6054.1001 , που αφορά επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την απασχόληση προσωπικού με 5μηνη 
σύμβαση (για τους μήνες Απρίλιο, Μαΐου 2014) (εισήγηση Γραφείου Λογιστηρίου 281 
(ΟΥ)/20-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
6) Αποδοχή ποσού 582,00 € , αναμόρφωση Κ.Α Εσόδου 00.1322.1000 και Κ.Α Εξόδου 
10.6695.1000 , που αφορά επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΑΗΔ για προμήθεια προγράμματος 
«Λογιστική Αναβάθμιση» (εισήγηση Γραφείου Λογιστηρίου 261 (ΟΥ)/27-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
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7) Αποδοχή ποσού βάσει του αντιγράφου κινήσεων του λογ/σμού 1812600880084013 της 
Τράπεζας της Ελλάδος της 10/06/2014 ποσού 100.000,00 € & Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εσόδου 00.1328.1301 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» ποσό 100.000,00 € και 
αντίστοιχα ενίσχυση του Κ.Α εξόδου 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 » μέσω του αποθεματικού με το  ποσό 100.000,00 
€  (εισήγηση Γραφείου Λογιστηρίου 279 (Ο.Υ)/19-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
8) Αποδοχή ποσού βάσει του αντιγράφου κινήσεων του λογ/σμού 3112101980167014 της 
Τράπεζας της Ελλάδος της 12/06/2014 ποσού 12.250,00 € & Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εσόδου 00.1214.1005 με τίτλο «Τεχνική βοήθεια 
Δήμου Ωραιοκάστρου με κωδικό MIS 376509 στο πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ» 
ποσού 12.250,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α εξόδου 30.6142.1012 με τίτλο « Τεχνική 
βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου» μέσω του αποθεματικού με το ποσό 12.250,00 € (εισήγηση 
Γραφείου Λογιστηρίου 277 (Ο.Υ)/18-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
9) Εξόφληση του υπ’ αριθμ. 12/28-5-2014 τιμολογίου του προμηθευτή Κ/Ξ Ζωίδης 
Δημήτριος-Κωνσταντίνου Θεόδωρος & Μιχαήλ Κολιούσης Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία 
Ο.Ε για τον 6ο λογαριασμό του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου» 
συνολικής αξίας 74.666,22 € από την χρηματοδότηση «ΤΑΠ-Εκτέλεση Έργων». 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
10) Έγκριση του αριθμού των μαθητών (του ΕΠΑΣ Ωραιοκάστρου του ΟΑΕΔ)  με τις 
ειδικότητες που ενδιαφέρεται ο Δήμος μας να ασκηθούν πρακτικά στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου μας για το σχολικό έτος 2013-2014. 
Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
11) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 78,31 € σε βάρος του Κ.Α 
80.8261.1000 , για επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από το Δημοτικό Τέλος μέσω 
λογαριασμού ΔΕΗ λόγω λάθος δείκτη χρέωσης χρήσης, κατόπιν αίτησης του κ. Ρούση 
Αχιλλέα (αριθμ. πρωτ. 15626/29-5-2014) μετά από εισήγηση του Γραφείου Προσόδων 
(αριθμ. 415/29-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
12) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 135,46 € σε βάρος του Κ.Α 
80.8261.1000 , για επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από το ΤΑΠ  μέσω 
λογαριασμού ΔΕΗ λόγω λάθος καταχώρησης τετραγωνικών μέτρων , κατόπιν αίτησης της 
κας Ιωαννίδου Βασιλείας του Χαραλάμπους  (αριθμ. πρωτ. 13541/7-5-2014) μετά από 
εισήγηση του Γραφείου Προσόδων (αριθμ. 416/29-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
13) Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους κ.κ: Αμούτζια 
Ευαγγέλου του Παναγιώτη (ποσό 690,88 €) και Κεχαγιά Παρασκευή του Βασιλείου (ποσό 
688,56 €) , λόγω διόρθωσης πινάκων ιδιοκτησίας της ρυμοτομίας (προείσπραξη 10% 
εισφοράς σε χρήμα) και ψήφιση πίστωσης μετά από εισήγηση του  Γραφείου Εσόδων και 
Περιουσίας (αριθμός 468/12-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
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14) Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,30 € σε βάρος του Κ.Α.Ε 80.8261.1000 με τίτλο 
«Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Δουλγερίδου Βασιλική του Σάββα (είχε 
ληφθεί η 437/2013 απόφαση Δ.Σ για το ίδιο θέμα , αλλά λόγω μη εκτέλεσης από το 
λογιστήριο εξαιτίας της λήξης του ημερολογιακού έτους πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση) 
μετά από εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου (αριθμ. 280/20-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
15) Έγκριση ακύρωση κλήσης Κ.Ο.Κ και διαγραφή αντίστοιχης οφειλής ποσού 80,00 € και 
των προσαυξήσεων, λόγω αναντιστοιχίας στα στοιχεία του οχήματος κατόπιν  αίτησης του 
υπόχρεου κ. Βαγγελινού Γεωργίου του Ευαγγέλου (αριθμ. πρωτ. 10242/7-4-2014) μετά από 
εισήγηση του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας (αριθμ. 333/25-4-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
16) Έγκριση ακύρωση κλήσης Κ.Ο.Κ και διαγραφή αντίστοιχης οφειλής ποσού 40,00 € και 
των προσαυξήσεων, διότι αντιστοιχεί σε όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία , που αφορά τον 
κ. Μαυροειδή Δημήτριο του Παναγιώτη,  μετά από εισήγηση του Γραφείου Εσόδων και 
Περιουσίας (αριθμ. 430/30-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
17) Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων,  επί της  οφειλής ρυμοτομίας ύψους 879,00 €  
(προείσπραξη 10%) για τη Β΄ φάση Γ.Π.Σ (Ρυμοτομία) ,  λόγω αμφισβήτησης της 
υπογραφής στο αποδεικτικό επίδοσης κατόπιν  αίτησης της κας Τόδου-Παπαδοπούλου 
Μαρίας του Σπύρου (αριθμ. πρωτ. 14725/20-5-2014) και μετά από εισήγηση του Γραφείου 
Εσόδων και Περιουσίας (αριθμ. 429/30-5-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
18) Έγκριση διαγραφής οφειλής ποσού 18.686,88 € και προσαυξήσεων ποσού 8.688,06 € για 
εισφορά σε χρήμα (προείσπραξη του 10%) λόγω μεταβίβασης-πώλησης του ακινήτου από 
την κα Μπούκλα-Τελιούση Σταυρούλα του Αθανασίου, προκειμένου η οφειλή να βεβαιωθεί 
εκ νέου στον νέο ιδιοκτήτη και υπόχρεο κ. Καπλανίδη Βασίλειο του Γεωργίου, όπως μας 
υποδεικνύει με έγγραφό της η ΓΑΙΑ  Α.Ε  ΜΕΛΕΤΩΝ (17649/10-6-2014), μετά από αίτηση 
της ενδιαφερομένης (αριθμ. πρωτ. 13364/6-5-2014) και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου 
Εσόδων και Περιουσίας (αριθμ. 487/19-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
19) Έγκριση διαγραφής οφειλής ποσού 1850,00 € -μαζί με τις προσαυξήσεις-, η οποία 
αφορά παράβολο ταφής της θανούσης Ανθοπούλου Ελένης, συζύγου του κ. Κουτσίδη 
Κων/νου για τους λόγους που επικαλείται στην υπ’ αριθμ. 17573/12-6-2014 αίτησή του και 
μετά από εισήγηση του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας (αριθμ. 469/12-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
20) Έγκριση διαγραφής όλων των οφειλών (ποσού 31.116,96€) του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ωραιοκάστρου προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου , από ρυμοτομία και εισφορά σε χρήμα για την 
προείσπραξη του 10% για την Β΄ φάση Γ.Π.Σ, από το έτος 2009 μετά από εισήγηση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας (αριθμ. 486/19-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
21) Διαγραφή ή μη οφειλής ποσού 967,84 €  από ύδρευση και αποχέτευση της κας Αλεξάκη 
Ελένης, για το χρονικό διάστημα από 31-12-2007 μέχρι 10-5-2009 μετά από αίτησή της 
(αριθμ. πρωτ. 14108/13-5-2014) και κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας 
και ταμείου (αριθμ. 490/20-6-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
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22) Εξέταση αίτησης του κ. Στυλιανού Χρυσικού του Κων/νου (αριθμ. πρωτ. 10737/11-4-
2014) για παράταση της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος που καταβάλλει στον Δήμο μας 
για την μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Παλαιόκαστρο (οδός Αγίας Παρασκευής 
9), κατά 20% για έναν ακόμη χρόνο (εισήγηση Γραφείου Περιουσίας αριθμ. 434/5-4-2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
23) Έγκριση εντολής μετακίνησης του κ. Αναστασίου Μανιατάκου, γλύπτη και μέλους της 
επιτροπής παραλαβής του μνημείου του Ποντιακού Ελληνισμού στο Ωραιόκαστρο μετά από 
εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών (αριθμ. 73/5-6-2014) . 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
24) Ανάκληση του σκέλους 2 της υπ’ αριθμ. 98/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
με την οποία (απόφαση) παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση δημοτικού χώρου (κτίριο «Ιωάννης 
Καποδίστριας» στο Ωραιόκαστρο) στο Τ.Μ.Υ ΕΟΠΥΥ Π. ΑΞΙΟΥ, μετά από τον έλεγχο 
νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (έγγραφο 25968/5-5-
2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
25) Τροποποίηση και συμπλήρωση  της υπ’ αριθμ. 127/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  με την οποία εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών κτιρίων 
που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Λητής και στην Τοπική Κοινότητα 
Μελισσοχωρίου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών  του Τμήματος Τροχαίας Λητής και 
του Τμήματος Δίωξης Λαθρομεταναστών Μυγδονίας Θεσσαλονίκης μετά από τον έλεγχο 
νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (έγγραφο 28688/12-5-
2014). 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
26) Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποστολή παιδιών του Δήμου μας σε παιδικές 
κατασκηνώσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού έτους 2014», καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων. 
Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
27) Έγκριση Προελέγχου αίτησης και έγκριση χορήγησης ή μη αδείας διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας Σωτηριάδη Ηλία του Ιωάννη, που βρίσκεται επί της 
διευθύνσεως Λ. Δημοκρατίας αριθμ. 9 στην Δ.Ε Ωραιοκάστρου του Δ. Ωραιοκάστρου Ν. 
Θες/νίκης , μετά από εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων (αριθμ. 16666/399/4-6-2014). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος κ. Ματσουκατίδης Θεόδωρος 
 
28) Έγκριση έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης «Συνδιοργάνωση με τον Ποδηλατικό 
Σύλλογο Ωραιοκάστρου ποδηλατικού αγώνα στο Δασόκτημα Ωραιοκάστρου το Σάββατο 5 
Ιουλίου 2014», μετά από  εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφαση 50/2014). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
29) Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη κόμβου Γαλήνης» (Α.Μ 
34/2013, Α.Ε 12/2014) , που εκπόνησε η μελετήτρια κα Νίκη Ξυνογαλά , η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ 326/16-6-2014 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και βεβαιώθηκε η εκπόνησή της με την από 16-6-2014 
βεβαίωση της ιδίας Δ/νσης. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
 



 6

30) Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα του πρανούς στον χώρο της 
Παιδόπολης Αγ. Δημητρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Α.Μ 10/2014, Α.Ε 4/2014) που 
συνέταξε ο μελετητής κ. Δρακούλης Αλέξανδρος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ 
283/22-5-2014 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
και βεβαιώθηκε η εκπόνησή της με την από 22-5-2014 βεβαίωση της ιδίας Δ/νσης.  
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
31) Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Οριζοντιογραφική και Υψομετρική Αποτύπωση των 
Ο.Τ 45, Ο.Τ 51, Ο.Τ 81 (Πάρκο-Δημαρχείο Ωραιοκάστρου) (Α.Μ 24/2013, Α.Ε 10/2014) 
που συνέταξε ο μελετητής κ. Σίμογλου Κίμωνας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ 
293/27-5-2014 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
και βεβαιώθηκε η εκπόνησή της με την από 27-5-2014 βεβαίωση της ιδίας Δ/νσης.  
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
32) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
ταφώνα νέων κοιμητηρίων Πενταλόφου» (Α.Μ 313/2009 πρώην ΤΥΔΚ, Α.Ε 291/2009 
πρώην ΤΥΔΚ 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
33) Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
34) Αποδοχή της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στην Ύπαιθρο 
της Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4 της Ειδικής Υπηρεσίας για 
την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, ως μέλος της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης με την επωνυμία ΓΑΙΑ. 
Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
35) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ 
είναι στο χέρι σου»,  που οργανώνει η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον. 
Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
 
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 


