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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
 
 
 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου:34857 
 

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

 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   24η     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 (1ου ορόφου), την Τρίτη, 30 
Οκτωβρίου 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  24/2012  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000 ευρώ για 

επισκευή ελαστικών σε βάρος του κ.α. 20/6263.1004 . 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.895,30 ευρώ για 

προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών  σε βάρος του κ.α. 15/7135.1006. 
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ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  2.995,44 ευρώ & 

ποσό 2.000,00 ευρώ, για προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 

Κονταξοπούλειο.  

 

 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ.: Έγκριση των υπ’ αριθ. πρακτικών: α’ 32830/8.10.12 Διενέργειας 

διαγωνισμού & β’ 34265/19.10.2012 Αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων & ηλεκτρολογικών εργαλείων, μετά 

από διεξαγωγή Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΕΚΠΟΤΑ) με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/12 

μελέτη . Κατακύρωση της προμήθειας για το μέρος που προσφέρει η προμηθεύτρια: 

«IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.». Ανάθεση προς το Δήμαρχο 

για την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών προς υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο Η.Δ.: Κύρωση του ΑΡ.ΠΡ. 30732/18.9.12 πρακτικού επαναληπτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' αριθμόν 1647 αγροτεμαχίου (συμμαχική οδό) 

της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου, έκτασης 1002,12 τ.μ. , για επαγγελματική χρήση (28/12 ΑΠ. 

Δ.Κ. ΩΡ. , 142/12 Α.Δ.Σ.),το οποίο έκλεισε  «χωρίς αποτέλεσμα». 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο Η.Δ.:  Ψήφιση πίστωσης ποσού 257.912,00 ευρώ στον κ.α. 30/7333.8020 

με τίτλο: «Βελτίωση - Διαπλάτυνση οδού Δ.Δ. Πενταλόφου - Δ.Δ. Νεοχωρούδας Δ.Ε. 

Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου» (Διαδημοτική ενότητα Καλλιθέας Δήμου 

Ωραιοκάστρου) - Αριθμός μελέτης:  4/2012 -  Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα: 

ROADS – INTERREG . 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο Η.Δ.: Ψήφιση πίστωσης ποσού  15.000,00 ευρώ στον κ.α. 30/6142.1003 

με τίτλο : «Δράσεις προβολής δημοσιότητας του έργου (Δράσεις: 2.1,2.2 & 2.3 

ROADS- INTERREG)” - Οργάνωση δύο (2) συνεδριάσεων -  Διοργάνωση 

εναρκτήριου συνεδρίου & Σχεδιασμός/παραγωγή φυλλαδίων του έργου: «Re - 

enforce Optimal Actions and Development Strategies» & το ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ROADS 
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στο πλαίσιο του Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-

2013 , υπέρ του αναδόχου -  Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.  

 

 

ΘΕΜΑ  8ο Η.Δ.: Ψήφιση πίστωσης ποσού  40.000,00  ευρώ στον κ.α. 30/6142.1002 

με τίτλο : «Αμοιβές συμβούλου διαχείρισης του έργου για τις δράσεις (1.2 & 1.3) 

ROADS – INTERREG» - Συντονισμός, διαχείριση &  Διοργάνωση δύο συναντήσεων 

των εταίρων του πακέτου εργασίας 1, υπέρ του αναδόχου «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  EYROACTION - Σύμβουλοι επιχειρήσεων» -   

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Ψήφιση της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2012 

πίστωσης,  ποσού 400.000,00 ευρώ,  σε βάρος του κ.α. 20/6211.1000 για κάλυψη 

υποχρεωτικής δαπάνης πάγιου χαρακτήρα με τίτλο: «Κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος» . 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Έγκριση της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2012 

πίστωσης ποσού 15.824,39 ευρώ, σε βάρος του κ.α. 30/6243.9001 για κάλυψη 

Χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing: υδροφόρα και τριαξονικό φορτηγό. Αρ. 

σύμβασης 0835/07/001»,  υπέρ : «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε» (20ο  τελευταίο μίσθωμα). 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: Ψήφιση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό  πιστώσεων για 

αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων από παραστάσεων σε συλλογικά όργανα 

διοίκησης:  Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή & Ποιότητας Ζωής με τα 

ποσά : α’  14,200,00 , β’ 3.700,00  & γ’ 1.700,00 ευρώ αντίστοιχα. (αφορά περίοδο 

από ΙΑΝ. 2012 – ΑΥΓ.2012). 
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ΘΕΜΑ  12ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.422,50 ευρώ,  
για μεταφορά της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ωραιοκάστρου σε νέο πάροχο 
φιλοξενίας  . 
 

 

ΘΕΜΑ  13ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.952,00 ευρώ,  

για επισκευή ανατρεπόμενου οχήματος IVECO ΚΗΙ 4798 (καρότσα). 

 

 

ΘΕΜΑ  14ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.628,50  ευρώ,  

για επισκευή γερανοφόρου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος (γενική επισκευή 

ΚΗΟ 8422) . 

 

 

ΘΕΜΑ  15ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ,  

για εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας 

Μυγδονίας .  

 

ΘΕΜΑ  16ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ,  

για εργασίες συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας  .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.782,24  ευρώ,  

για προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων . 

 

 

ΘΕΜΑ  18ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 738,00  ευρώ,  για 

προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για τη συντήρηση του λέβητα στο πρώην 

Δημαρχείο Καλλιθέας. 

 

 

ΘΕΜΑ  19ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.154,17  ευρώ,  

για ανακατασκευή πάρκων οικισμού Δρυμού.  
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ΘΕΜΑ  20ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.029,45  ευρώ,  

για  ανακατασκευή αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδών οικισμού Μελισσοχωρίου .  

 

 

ΘΕΜΑ  21ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.213,95 ευρώ,  

για  κρασπέδωση οδών οικισμού Ωραιοκάστρου.  

 

 

ΘΕΜΑ  22ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.213,95 ευρώ,  

για ανακατασκευή Κοιμητηρίων οικισμού Ωραιοκάστρου.  

 

 

ΘΕΜΑ  23ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  3.788,40 ευρώ,  

για εργασίες επισκευής – συντήρησης & ποσού 3.230,63 ευρώ για προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου.  

 

 

ΘΕΜΑ  24ο Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  4.920,00  ευρώ,  

για επισκευή αλατοδιανομένα στο UNIMAC AM 66561 .  

 

 
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 των παραπάνω  

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

 
 


