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      ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Ψραιόκαστρο    19-8-2011 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ   Αριθμ. πρωτ.            28772 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟ: 1) τον Δήμαρχο Ψραιοκάστρου κ. Δημήτριο αραμάντο 
             2) τα   μέλη του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Ψραιοκάστρου κ.κ. 
- ΛΑΖΑΡΙΔΗ  ΓΕΨΡΓΙΟ  
-ΣΕΡΖΗ  ΦΡΗΣΟ του Αθανασίου  
-ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΑΤΡΟ  
-ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΥΝΗ  
-ΠΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ  
-ΖΑΩΚΟ  ΛΕΨΝΙΔΑ  
-ΣΙΣΙΚΛΗ  ΓΕΨΡΓΙΟ  
-ΦΑΣΖΗΠΑΡΑΔΕΙΗ  ΦΡΗΣΟ  
-ΠΟΛΤΦΡΟΝΙΔΗ  ΑΝΑΣΑΙΟ  
-ΠΑΠΑΦΡΗΣΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  
-ΜΑΣΟΤΚΑΣΙΔΗ  ΘΕΟΔΨΡΟ  
-ΠΑΠΑΚΨΣΑ  ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ  
-ΑΝΣΨΝΙΑΔΗ  ΑΒΒΑ  
-ΣΑΚΑΛΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ  
-ΚΕΠΕΣΖΗ-ΣΙΣΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ  
-ΜΠΑΣΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  
-ΑΣΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟ-ΕΑΗ (ΠΕΣΡΟ)  
-ΙΨΗΥΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ  
-ΝΣΟΣΗ ΠΑΦΑΛΙΝΑ  
-ΓΑΒΟΣΗ-ΠΤΡΙΔΨΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ  
-ΓΑΒΟΣΗ  ΑΣΕΡΙΟ  
-ΚΑΡΑΑΒΒΙΔΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ  
-ΣΕΡΖΗ  ΦΡΗΣΟ του Δημητρίου  
-ΑΛΙΡΗ ΦΡΙΣΙΝΑ  
-ΚΑΡΑΣΕΡΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ  
-ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟ  
 
3) Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων: 
- Δρυμού κ. πυριδωνίδη Δημήτριο 
- Λητής κα Παπαγεωργίου Καλλιόπη 
- Ψραιοκάστρου κ. Σσακαλίδη Θεόδωρο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
 
4) Προέδρους των Σοπικών Κοινοτήτων: 
- Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλο Αθανάσιο 
- Μεσαίου κ. Υωτιάδη άββα  
- Νέας Υιλαδελφείας κ. Σσαλίδη Γεώργιο 
- Νεοχωρούδας κ. Ζέγο Φρήστο 
- Πενταλόφου κ. Καρκάρη τέλιο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΓΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 
 ας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού υμβουλίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο δημοτικό 
κατάστημα  την 24η  του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Σετάρτη και ώρα 

18.00 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα  ημερήσιας  διάταξης: 
 
 
1) Μίσθωση οικοπέδου στο Παλαιόκαστρο για την κάλυψη των αναγκών αυλισμού 
και τη δημιουργία παιδικής χαράς για τους μαθητές του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου 
Παλαιοκάστρου. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
2) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης παιδικού σταθμού Νεοχωρούδας» (Α.Μ 210/2010, Α.Ε 
2/2011). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
3) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παιδικού 
σταθμού στο Σ.Δ Πενταλόφου» (Α.Μ 372/2009, Α.Ε 28/2010). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
4) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου 
Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας» (Α.Μ 185/2010, Α.Ε 5/2011). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
5) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων 
Νέας Υιλαδέλφειας» (Α.Μ 18/2010, Α.Ε 244/2010). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διανοίξεις οδών – χαλικοστρώσεις Δ.Δ Λητής» (Α.Μ 211/2009, Α.Ε 264/2009),  της 
Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ψραιοκάστρου. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
7) Χήφιση πίστωσης ποσού 145,14 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 20.7325.1010 με τίτλο 
«Υωταγώγηση οδών, πλατειών». 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
8) υζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2011 απόφασης του 
Διοικητικού υμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ψραιοκάστρου (Δ.Ε.Τ.Α.Ψ) για την «Έγκριση μεταβολών υφιστάμενου δανείου της 
ΔΕΤΑ Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης, λόγω συγχώνευσης» 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος της ΔΕΤΑΨ Παπαχρήστος Νικόλαος 
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9) υζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών αιρετών γυναικών του 
Δήμου για τη συμμετοχή, μέσω σεμιναρίων, σε δράσεις επιμόρφωσης στα πλαίσια 
του έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» της 
ΠΕΣΑ Α.Ε. και ορισμός υπευθύνου επικοινωνίας και συμπλήρωσης των 
απαιτούμενων εγγράφων. 
Εισήγηση: η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Κέπετζη-Σσιταμπάνη Ειρήνη 
 
10) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Μίσθωση λεωφορείων 
για μεταφορά μαθητών»  και αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
Εισήγηση: η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Κέπετζη-Σσιταμπάνη Ειρήνη 
 
11) υζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Ψραιοκάστρου και της εταιρίας «ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΤΚΕΤΨΝ Α.Ε.» με 
αντικείμενο την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. 
Εισήγηση: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Ματσουκατίδης 
Θεόδωρος  
 
12) Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Σεχνικών Έργων Πολυχρονίδη Ανέστη 
στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.  
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
 
13) Εξέταση αίτησης του Μορφωτικού Αθλητικού υλλόγου  Πενταλόφου «Η 
ΔΟΞΑ» για την παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού γηπέδου Πενταλόφου για να μπορεί να αγωνισθεί στο πρωτάθλημα της 
Δ΄ κατηγορίας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
 
14) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό υμβούλιο στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής (άρθρο 65 παραγ. 6 του Ν. 3852/2010). 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
 
15) Αναμόρφωση προϋπολογισμού, δημιουργία νέων Κ.Α εξόδων, μεταφορά, 
ενίσχυση ποσών Κ.Α εξόδων οικονομικού έτους 2011. 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
 
16) υζήτηση και λήψη απόφασης ορισμού του ανώτερου ποσού οφειλής για το 
οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή, ο αριθμός των δόσεων, ανάλογα με 
το ύψος των οφειλών και με ανώτατο όριο τις είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στα 
πλαίσια της δυνατότητας ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών τρίτων προς τον Δήμο 
μας (άρθρο 54 του Ν. 3979/2011). 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
 
17) Εκ νέου υζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης μνημονίου 
συνεργασίας Ο.Α..Θ – Δήμου Ψραιοκάστρου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
κυκλοφορίας και της παρεχόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης εκ μέρους του 
Ο.Α..Θ., ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη συγκρότηση διαρκούς επιτροπής 
συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ. 
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18) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2011 του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ψ.  
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΨ Αντωνιάδης άββας 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΔΟΤΜΠΑΛΑ ΚΤΡΙΑΚΟ 


