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ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια  
Τηλ. Γραμματείας :  231330 4052 

 

Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   27η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Προς: 
Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  
 κο ΜΠΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ  
& τα τακτικά μέλη 
κο  ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

 
Σας προσκαλώ 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), την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 ,  και ώρα 11:00 
πμ.,   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  27/2011  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. : Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων και εξόδων τρίτου  
τριμήνου 2011,  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού . 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 640,13 €,  για κάλυψη 
δαπάνης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του αριθ. ΚΗΙ 4747 οχήματος του Δήμου, για την 
περίοδο από 29/12/2010 έως 29/12/2011 (ΠΟΕ).  
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  17.712,00 €,  για  την  
εξόφληση υπολοίπου συνεχιζόμενης σύμβασης: Εγκατάσταση γεωγραφικών πληροφοριών 
(G.I.S.)  του Δήμου Καλλιθέας . 
  
ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 293,20 €,  για προμήθεια 
βιβλίων . 
 
ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 995,00 €   για προμήθεια 
ειδών φαρμακείου,  τα οποία θα τοποθετηθούν στους χώρους εργασίας του προσωπικού . 
 
ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ.:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης,  ποσού  5.000,00 €,  για την 
εργασία περισυλλογής και αποτέφρωσης μικρών ζώων.  



 
ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης,  ποσού  12.682,55  €,  για την  : 
«Επικαιροποίηση και αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον παλαιό οικισμό του 
Δήμου Ωραιοκάστρου». 
 
ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης,  ποσού  1.055,95 €,   για την : 
«Κατασκευή κτιρίου κέντρου πληροφόρησης στη θέση παλαιό ΑΓΝΟ Δ.Δ. Λητής» (Αριθ. 
Μελ. 40/09 – ΣΑΤΑ) . 
 
ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  3.996,89 €,  για την  
προμήθεια Χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων . 
 
ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  2.895,91 €,  για την  
προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών εξοικονόμησης ενέργειας .  
 
ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  8.241,00 €,  για την  
προμήθεια διαχωριστικών γυψοσανίδων .  
 
ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ. : Απ' ευθείας ανάθεση - διάθεση  πίστωσης  ποσού  7.219,37 €,   για το   
έργο : «Ανακατασκευή - αποκατάσταση  ασφαλτοτάπητα οδών οικισμού Ωραιοκάστρου» . 
 
ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ. : Απ' ευθείας ανάθεση - διάθεση  πίστωσης  ποσού  7.219,37 €,   για το  
έργο : «Ανακατασκευή - Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων οικισμού Λητής». 
 
ΘΕΜΑ 14ον Η.Δ. : Απ' ευθείας ανάθεση - διάθεση  πίστωσης  ποσού  7.219,37 €,   για το 
έργο  : «Ανακατασκευή - Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων οικισμού Μεσαίου». 
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ : 
 
ΘΕΜΑ  15ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη «Αρχιτεκτονική Μελέτη» του 
έργου: Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων Πρασίνου, 
Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 
καθώς και στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
– Έρευνα αειφόρου ανάπτυξης και μελέτη λειτουργικής εξυγίανσης αστικών χώρων και 
πάρκων Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
πίστωσης (Η ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 
 
ΘΕΜΑ  16ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη «Μελέτη Τοπογραφίας» του έργου: 
Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών 
και Αναψυχής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 καθώς και στο 
χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου – Έρευνα 
αειφόρου ανάπτυξης και μελέτη λειτουργικής εξυγίανσης αστικών χώρων και πάρκων Δ.Δ. 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης (Η 
ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 
 
ΘΕΜΑ  17ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη «Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού» του 
έργου: Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων Πρασίνου, 
Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 
καθώς και στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 



– Έρευνα αειφόρου ανάπτυξης και μελέτη λειτουργικής εξυγίανσης αστικών χώρων και 
πάρκων Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
πίστωσης (Η ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 

 
ΘΕΜΑ  18ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη «Μελέτη Υδραυλική» του έργου: 
Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών 
και Αναψυχής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 καθώς και στο 
χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου – Έρευνα 
αειφόρου ανάπτυξης και μελέτη λειτουργικής εξυγίανσης αστικών χώρων και πάρκων Δ.Δ. 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης (Η 
ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 

 
ΘΕΜΑ  19ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη «Μελέτη  Περιβαλλοντική» του 
έργου: Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων Πρασίνου, 
Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 
καθώς και στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
– Έρευνα αειφόρου ανάπτυξης και μελέτη λειτουργικής εξυγίανσης αστικών χώρων και 
πάρκων Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 
πίστωσης (Η ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006) . 
 
ΘΕΜΑ 20ον Η.Δ.: Απευθείας ανάθεση για εργασίες αποχιονισμού οδών Δήμου 
Ωραιοκάστρου – Ψήφιση πίστωσης . 
 
ΘΕΜΑ 21ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 332,00 €, για 
κάλυψη εξόδων μετάβασης , διαμονής   του δικηγόρου του Δήμου Λαζίδη Δημητρίου στην 
Αθήνα  27 & 28/9/2011 (σχ. 222/11 Π.Ο..Ε)  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

Συνημμένα       :  Αποδεικτικό. 
Κοινοποίηση    :  Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ. , Αντιδημάρχους . 
 
Ανάρτηση         : Ιστοσελίδα . 
Τοιχοκόλληση  : Πίνακα ενημέρωσης Δήμου.  
Σημείωση         : Παρέχονται στοιχεία & πληροφορίες επί του παραπάνω  θέματος    
                           της Η.Δ. από τη γραμματεία της Ο.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 


