
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου:10091 
 

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

 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   8η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Προς: 
τα τακτικά μέλη 
κο  ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
κο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   
κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   
κο ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟ    
κα ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  
κο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

 
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 Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ,  και ώρα 11:00 
π.μ.,   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’). 
 
        Εκ νέου Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής :  

 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει εκ νέου εκλογή 

αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής,  μετά από έκπτωση του κ. Νικολάου Σ. Μπάτου  από 
το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Ωραιοκάστρου,  που αποφασίστηκε με την 
υπ’ αριθμόν 708/2012 απόφαση του Α’ τμήματος του τριμελούς Δ/κού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Εκλογική – Διαδικασία άρθρων 244 επ. Κωδ.Διοικ.Δικ.) και την 
αντικατάστασή του με τον πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο του συνδυασμού «ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΟΧΗ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» κ. Τσακίρη Δ. Παντελεήμονα, ως φαίνεται  από το 
σχετικό υπ’ αριθμόν  9694/2.4.12 πρακτικό ορκωμοσίας, που εστάλη στο Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης με το υπ’ αριθμόν  9829/3.4.2012 έγγραφο 
του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.948,02 € για προμήθεια 

και εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών και εξοπλισμού οπτικής διασύνδεσης του Δήμου".  

Ακύρωση της  υπ' αριθμόν  115/2011  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το ίδιο 

θέμα , επειδή η δαπάνη δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικονομικό έτος 2011. 

 



ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. : Επαναψήφιση πίστωσης ποσού 627,30 € για εξαγορά φωτοαντιγραφικού 

μηχανήματος  XEROX WORK CENTER 7228-R. Ακύρωση απόφασης Ο.Ε. 104/2011 , διότι 

δεν πραγματοποιήθηκε η εξαγορά μέσα στο οικονομικό έτος 2011 . 

 

ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. : Επαναψήφιση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.400,00   € για 

προμήθεια  γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό . 

 

ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 4.674,00 € για τεχνική 

υποστήριξη και διαχείριση των υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) . 

 

ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 246,00 €,  για εργασία 

στεγανοποίησης διαμερισμάτων του Δήμου (οδού Φιλίππου Θεσσαλονίκης) .  

 

ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  3.852,36 €,  για 

προμήθεια συστήματος απαγωγής υπόγειων χώρων σχολείων  (2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου). 

 

ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  92.250,00 €,   για  

μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων . 

 

ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ..: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση κατά πενήντα τοις εκατό 

( 50% ) των δημοτικών τελών στις πολύτεκνες οικογένειες . 

 

ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ.: Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 34,44€ σε βάρος του ΚΑ 

00/6494.1000 στον Αθανάσιο Γ. Βακαλούδη για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ.: Έγκριση γενόμενης δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των 

κάτωθι:  

α)Κ.Α 00/6073.1000 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 

σε συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 492,00€. 

 

β) ΚΑ 00/6073.1001 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 

σε συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών Υπηρεσιών» ποσό 664,20 €. 

 



ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ.: Λήψη απόφασης περί αποδοχή δωρεάς από τη ΔΗΚΕΩ τριών (3) 

φορτηγών  αυτοκινήτων : 

 

α) ΤΟΥΟΤΑ με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΑΟ 5041 ,  

β) FORT  με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΖΒ 7363 ,&  

γ) MAZDA με αριθ. Κυκ. ΝΖΙ 8065,  

 

ύστερα από την υπ' αριθμόν 42/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΩ 

που μας κοινοποιήθηκε . 

 

ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ. : Παραίτηση ή μη του Δήμου Ωραιοκάστρου από την ασκηθείσα έφεση 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της με αριθ. 3997/2010  

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για το επίδομα των 176 € (ευρώ) μηνιαίως 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3852/2010 . Εισηγείται ο νομικός σύμβουλος του 

Δήμου με το αριθ. 19.3.2012 έγγραφο. 

 
ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ. : Έγκριση του από 1007/5.4.2012  πρακτικού διενέργειας δημόσιας 

κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση , παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών , 

υπηρεσιών, ή έργων. 

 
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. 


