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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012 

Αρ. Πρωτοκόλλου:20629 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια  

Τηλ. Γραμματείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14η   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Προς: 

Τον   Αντιπρόεδρο  Ο.Ε.  

 κο KΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  

 

& τα τακτικά μέλη 

κο  ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  

κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   

κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   

κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    

κο ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ 

 

 

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 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 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  14/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Κρασπέδωση οδών Ν. Φιλαδέλφειας» . 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή πάρκων οικισμού Μεσαίου» . 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Ωραιοκάστρου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας οικισμού Πενταλόφου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.202,88 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας τοπικής Κοινότητας 

Μελισσοχωρίου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή κοιμητηρίων οικισμού Πενταλόφου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή πάρκων οικισμού Ν. Φιλαδέλφειας» . 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδών οικισμού 

Μεσαίου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα  οδών οικισμού 

Πενταλόφου» . 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδων 

οικισμού Μεσαίου» . 
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ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.195,50  € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδων 

οικισμού Λητής» . 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.191,81 € για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Κοινότητας 

Λητής» . 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.739,20 € για την 

προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της σκούπας «robot»  του κολυμβητηρίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου . 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.197,38 € για την 

προμήθεια χρωμάτων. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.257,00 €, για 

προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σιντριβανιού . 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.099,50 €, για 

προμήθεια ασφαλτομίγματος (Α 265 οδοστρωσίας) . 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.020,90 €, για 

προμήθεια μεταλλικού τελάρου . 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.635,90 €, για εργασίες 

συντήρησης της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού της Δημοτικής 
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Κοινότητας Ωραιοκάστρου (κτίρια: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» & «ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΕΛΑΣ». 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €, για 

εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας 

Ωραιοκάστρου . 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €, για 

εργασίες συντήρησης και επισκευής Σχολικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας 

Μυγδονίας  . 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.944,50 €, για 

προμήθεια επίπλων γραφείου (ερμάρια επιδαπέδια και κρεμαστά).  

 

 

ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 €  σε βάρος του 

κ.α. 00/6726.0000  με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» (προμήθεια Τ.Π.Δ. Από 

ΚΑΠ κτλ). 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ. : Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τις 

δράσεις : 

 

Δράση  1.2  Συντονισμός & διαχείριση &  

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. 
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 α) Αποδοχή της Οικονομικής προσφοράς της εταιρείας  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙ – EYROACTION A.E. με το ποσό των 48.292,68 €  

 β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού . 

  

ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.584,00 €, για 

μίσθωση (1) ενός φορτηγού οχήματος υπερκατασκευή γερανού (skip loader) για τη 

μεταφορά των ανοιχτών κοντέινερ ( μεγακάδων) .  

 

 

ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 327,41 € σε βάρος του 

κ.α. 80/8117.1010 με τίτλο «Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων» (ΠΟΕ έως 31.12.10) 

(δικαστικά έξοδα βάσει της υπ' αριθμόν 16477/10 Απόφαση Μ/λούς Πρωτ. Θεσ/νίκης". 

 

 

ΘΕΜΑ 26ο Η.Δ. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' αριθμ.  1647  

αγροτεμαχίου   (συμμαχική οδό) της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου,  έκτασης 

1.002,12 τ.μ. , για επαγγελματική χρήση  (28/12  ΑΠ. Δ. Κ. Ωραιοκάστρου, 142/12 Α.Δ.Σ.) . 

 

 

ΘΕΜΑ 27ο Η.Δ. : Καθορισμός όρων ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού, φωτιστικών και ηλεκτρολογικών εργαλείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/12 Τ.Μ.. 

Διάθεση πίστωσης ποσού 100.377,40 € . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Συνημμένα       :  Αποδεικτικό. 

Κοινοποίηση    :  Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ. , Αντιδημάρχους . 

 

Ανάρτηση         : Ιστοσελίδα . 

Τοιχοκόλληση  : Πίνακα ενημέρωσης Δήμου.  

Σημείωση         : Παρέχονται στοιχεία & πληροφορίες επί των παραπάνω  θεμάτων   

                           της Η.Δ. από τη γραμματεία της Ο.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 


