
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου:11848 
 

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

 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   10η  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Προς: 

Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  
 κο   ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
& τα τακτικά μέλη 
κο  ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κα ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ   

 
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, 2 Μαΐου 2012 ,  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 10/2012   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Επαναψήφιση πίστωσης υπολοίπου ποσού 25.830,00 € για μίσθωση δύο (2) 
απορριμματοφόρων οχημάτων σε βάρος του κ.α.20/6243.1000 . 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.340,70 € για εργασίες 
επισκευής – συντήρησης και ποσού 3.867,12 €, για προμήθεια ανταλλακτικών για τα 
αυτοκίνητα του Δήμου σε βάρος των  εξόδων του προϋπολογισμού . 
  
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.916,00 € για Τεχνικό 
Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ)  . 
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.943.37 € για προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού . 
  
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.618.00 € για το 
συνεχιζόμενο έργο: Αντικατάσταση ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Καλλιθέας (αριθμ. μελ. 610/08) σε βάρος του  κ.α. 20/7321.8002.                     



ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.349,30 € για προμήθεια 
εξαρτήματος σαρώθρου ΜΕ 111168 (ίνες μεταλλικές και πλαστικές για την κατασκευή 
βουρτσών) σε βάρος του  κ.α. 20/7135.1002 . 
  
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.:  Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για την προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο το τέλος των ΕΛΤΑ και διάθεση πίστωσης ποσού 1.575,30 €  σε βάρος του  
κ.α. 00/6221.1000 . 
 
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.848,68 € για προμήθεια 
θαμνοκοπτικών εργαλείων σε βάρος του  κ.α. 35/7135.1001. 
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.530,00 € για εργασίες 
περισυλλογής – αποτέφρωσης νεκρών ζώων  σε βάρος του  κ.α. 20/6277.1002 . 
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 995,00 € για προμήθεια 
μικροεργαλείων – μικροϋλικών κηπουρικής  σε βάρος του  Κ.Α. 20/6654.1000 
 
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.589,18 € σε βάρος του  
ΚΑ 00/6494.1000  με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών». 
 
ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.300,00 € σε βάρος του  
ΚΑ 30/7333.9019 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φθορών παλαιών ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων έτους 2010» υπέρ Σαββίδη Α. Ιωάννη. 
 
ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 292,79 € σε βάρος του  
ΚΑ 00/6421.1002  με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων 
του Δήμου». Αφορά μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου στην Αθήνα την 8-3-2012 και 9-3-
2012, για να εκπροσωπήσει τον Δήμου Ωραιοκάστρου για υπόθεση του ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: Έχοντας υπόψη την 60/2011 ΑΟΕ εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.314,33€, το 1/3 του συνολικού ποσού που πρόκειται να διατεθεί 
σε τρείς ισόποσες δόσεις, σε βάρος του  ΚΑ 00/6496.1000 με τίτλο «Αποζημίωση μετά από 
δικαστική Απόφαση» και αφορά  το επίδομα των 176  για υπαλλήλους του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: Έχοντας υπόψη την 382/2011 ΑΔΣ εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 32.284,00€, το 1/3 του συνολικού ποσού που πρόκειται να 
διατεθεί σε τρείς ισόποσες δόσεις, σε βάρος του  ΚΑ 00/.6496.1000 με τίτλο «Αποζημίωση 
μετά από δικαστική Απόφαση» και αφορά  το επίδομα των 176  για υπαλλήλους του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.:  Άσκηση ή μη εφέσεως του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά της υπ' αριθμόν 
3209-2011 απόφασης του Μ/λούς Δ/κού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης  ( Ι' τμήμα)  οι οποίες 
αφορούν τους  : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» & «Παντελή Αναστασιάδη». 
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.:  Συζήτηση και λήψη απόφασης εκ νέου, περί μείωσης δημοτικών τελών 
στις πολύτεκνες οικογένειες και άλλες ευπαθείς ομάδες.  
 
 

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. 

 
 


