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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   11
η 

    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    

κο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

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 Τρίτη, 22 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  11/2012   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Όροι  : 

ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ :Συζήτηση &  λήψη απόφασης περί: Καθορισμού  όρων  πρόχειρου  

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά,  για τις  : 

 

 Δράση  1.2  Συντονισμός & διαχείριση του έργου &   

 Δράση  1.3  Διοργάνωση δύο συναντήσεων των εταίρων του πακέτου εργασίας 1  

 

του έργου : «RE - ENFORCE OPTIMAL ACTIONS AND DEVELOPMENT 

STRATEGIES» ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ROADS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ :Συζήτηση &  λήψη απόφασης περί: Καθορισμού  όρων  Ανοιχτού 

διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης της Δράσης 3.1: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια 

του έργου: «ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL» KAI 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «GROSS LOHUCA» . 
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ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ: 

ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ : Ανάθεση παροχής  πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο με αριθμό Μητρώου 

ΑΣΘ 5265 κα Αγγελική Κουριτενλή, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)  την 29/5/2012  ή σε οποιαδήποτε 

μετ' αναβολή αυτής για λογαριασμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε συζήτηση επί της με 

αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης 18620/15.12.2011 αγωγής του Δημητρίου Λαζίδη  

(εργαζόμενος  με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Ωραιοκάστρου). Η ανάθεση 

βασίζεται στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της ιε' περίπτωσης της παρ.1 του άρθρου 72 

του ν. 3852/2010. 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :  

ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 55.350,00 €, για την 

εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση 

και την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ωραιοκάστρου (76/12 Α.Δ.Σ.)  

 

 

ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € , για την  

ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών "ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ"  & β’  ποσού 

1.845,00 € για ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ". 

 

 

 

Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ :  

ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ : Ακύρωση της υπ' αριθμόν 71/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

και λήψη νέας με θέμα : Έγκριση έκδοσης ΧΕ προπληρωμής για τεχνικό Έλεγχο οχημάτων 

(ΚΤΕΟ) έτους 2012, ορισμός υπολόγου  &  διάθεση πίστωσης  ποσού 2.040,00 € . 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ :  

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: α. Απευθείας ανάθεση στον Ιασωνίδη Χρήστο για τη σύνταξη: 

«Τοπογραφικές Μελέτες για το Δήμο Ωραιοκάστρου» (συνολικά επτά μελέτες), 

προϋπολογισμού δαπάνης 11.416,15 € πλέον του Φ.Π.Α., β. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση 

ισόποσης πίστωσης σε βάρος του κ.α. 30/7413.1015  . 

 

Η ανάθεση γίνεται  με βάση το άρθρο 209 παρ. 3 ν. 3463/2006, σύμφωνα με την αριθ. 

3/2012 προεκτίμηση αμοιβής των υπηρεσιών του Δήμου και την υπ' αριθμόν 92/2012 Α.Δ.Σ. 

 

 

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων του υπ' αριθ. 

390 αγροτεμαχίου της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου συνολικής έκτασης 12.625 τ.μ. και συγκεκριμένα 

δύο τμήματα.  Το πρώτο τμήμα είναι εμβαδού 7.683 τ.μ. περίπου και το δεύτερο 2.871 τ.μ., 

για επαγγελματική χρήση (3/12 ΑΠ. Δ.Κ. Ωραιοκάστρου &  42/12 Α.Δ.Σ.). 



 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των παρακάτω 

αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην τοποθεσία «Ντουσιούκ Γκερένια» περιοχής «Μπεϊλίκ» 

της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, για υπαίθρια 

αποθήκευση  (12/11 ΑΠ.  Τ. Κ. Νεοχωρούδας , 379/11 Α.Δ.Σ.) :  

 

1 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 56 αγρό) εμβαδού 1.000 τ.μ. , 

2 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 77 αγρό) εμβαδού 10.000 τ.μ.,  

4 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 64 αγρό) εμβαδού 1.000 τ.μ  &  

5 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 65 αγρό) εμβαδού 1.000 τ.μ.,  

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων και εξόδων πρώτου   

τριμήνου 2012,  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού . 

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ Α.Ο.Ε.: 

ΘΕΜΑ 11
ο
 Η.Δ.:  Ακύρωση των υπ’ αριθ. 82,83/2.5.2012 αποφάσεων Οικονομικής 

Επιτροπής, διότι τα ποσά τα οποία πρόκειται να καταβληθούν και στις δύο περιπτώσεις, 

αφορούν  δαπάνη παρελθόντων ετών μισθοδοσίας από εξωδικαστικό συμβιβασμό και 

συνεπώς δεν απαιτείται διάθεση πίστωσης (άρθρο 158 παρ. 5 ν. 3463/2006).  

 

 

 

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. 

 

 


