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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
 
 
 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,  Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου:38134 
 

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

 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ   27η  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 Τετάρτη, 12 
Δεκεμβρίου 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  27/2012   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.071,98 ευρώ σε 
βάρος του κ.α. 15/7311.8002 υπέρ της "Γ. Ταίρης & Σια Ε.Ε.", για την εξόφληση του 
12ου λογαριασμού του έργου : «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου ΔΔ 
Μεσαίου»  (Αρ. Μελ. 240/05) . 
 
 
ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. Αποδοχή δωρεάς ενός πετρελαιοκίνητου μηχανήματος  
ερπυστιοφόρου (Caterpillar)  με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 88783 από τη «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  - 
Δημοτική Κοινωφελή επιχείρηση Ωραιοκάστρου». 
 
 
ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.901,12 ευρώ 
στον κ.α. 00/6515.1000 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών» (αφορά 
έξοδα εγγυητικών επιστολών). 
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ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 491,57 ευρώ 
στον κ.α. 00/6126.1002  με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Δημάρχου (ΤΕΒΕ)». 
 
 
ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 899,10  ευρώ,  για 
αποκατάσταση  μέρους της Παγίας προκαταβολής έτους 2012 . 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.648,05 ευρώ στον 
κ.α. 70/6277.1000 με τίτλο «Κοινόχρηστες δαπάνες μισθωμένων ακινήτων»  
(αφορά  κοινόχρηστα πάρκινγκ από Νοέμβριο 2011 έως και Μάιο 2012) . 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00  ευρώ 
στον κ.α. 50/6277.1000 με τίτλο «κοινόχρηστες δαπάνες μισθωμένων ακινήτων»  
(αφορά  κοινόχρηστα μίσθωσης ισόγειου αποθηκευτικού χώρου έτους 2012) . 
 
 
ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ. : Έγκριση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού 
για την: «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου», 
προϋπολογισμού 122.868,20 ευρώ  (Αφορά τα τμήματα ένταξης σχολικών μονάδων 
του Δήμου Α' βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης). 
 
 
ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση  για τη σύνταξη : «Μελέτη  ανέγερσης του 
5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2012 
μελέτη προεκτίμηση αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού  
41.752,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.,  μετά από λήψη σχετικής 
απόφασης από το Δ.Σ. (266/12) - Έγκριση δαπάνης και διάθεση μέρους της 
συνολικής πίστωσης ποσού 21.007,48 ευρώ κ.α. 30/7411.1005 στο τρέχον οικονομικό 
έτος.  
 
(Οι επιμέρους μελέτες θα ανατεθούν ως εξής : Αρχιτεκτονική στην Αργυροπούλου 
Χριστίνα,  Στατική στον Ταγρέ Νικόλαο, Η/Μ στον Τρούλλο Δημήτριο, Ενεργειακή 
μελέτη ΚΕΝΑΚ - κέλυφος στην Αργυροπούλου Χριστίνα, Ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ - 
Η/Μ εγκαταστάσεων στον Τρούλλο Δημήτριο & Σύνταξη τευχών δημοπράτησης στη 
Δρίτσα Ευθυμία). 
 
 
ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ. :  Απευθείας ανάθεση  για τη σύνταξη   :  «Μελέτη ανέγερσης 
του 4ου Γυμνασίου  Ωραιοκάστρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2012 μελέτη 
προεκτίμηση αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού  
41.753,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.,  μετά από λήψη σχετικής 
απόφασης από το Δ.Σ. (265/12). Έγκριση δαπάνης και διάθεση μέρους της συνολικής 
πίστωσης  ποσού 21.007,46 ευρώ κ.α. 30/7411.1006 στο τρέχον οικονομικό έτος. 
 
(Οι επιμέρους μελέτες θα ανατεθούν ως εξής :   Αρχιτεκτονική στην Αργυροπούλου 
Χριστίνα,  Στατική στην Τζίντζιου Αρετή, Η/Μ στον Τρούλλο Δημήτριο, Ενεργειακή 
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μελέτη ΚΕΝΑΚ - κέλυφος στην Αργυροπούλου Χριστίνα, Ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ - 
Η/Μ εγκαταστάσεων στον Τρούλλο Δημήτριο  & Σύνταξη τευχών δημοπράτησης στη 
Δρίτσα Ευθυμία). 
 
ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  6.349,78  ευρώ 
σε βάρος του κ.α. 30/7323.0016 με τίτλο : «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Δρυμού αριθ. 
Μελ. 186/10» ( Αφορά εξόφληση 2ου λογ.- Ανάδοχος ΝΤΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ). 
 
 
ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ.  :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  4.279,22  ευρώ 
σε βάρος του κ.α. 30/7425.0005 με τίτλο : «Αποκατάσταση αγροτικών οδών μετά 
από θεομηνία στο Δήμο Μυγδονίας» (Αφορά εξόφληση 3ου λογ. - Ανάδοχος 
ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ).  
 
 
ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ.: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - καθορισμός όρων 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμό ποσού 36.212,00 ευρώ για την: 
«Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2013» . 
 
 
ΘΕΜΑ 14ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.826.00 ευρώ 
για πληρωμή τελών  κυκλοφορίας  οχημάτων του Δήμου έτους 2013 .  
 
 
ΘΕΜΑ 15ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.157,40 ευρώ για 
εργασίες επισκευής – συντήρησης και ποσού 6.936,22 ευρώ για προμήθεια 
ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου . 
 
 
ΘΕΜΑ 16ον Η.Δ.: Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για ανάθεση εργασιών 
σε δικαστικό επιμελητή σε βάρος του κ.α. 00/6116.1001. 
 
 
ΘΕΜΑ 17ον Η.Δ.: Διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 ευρώ σε βάρος του κ.α. 
20/7334.1010  για το  έργο: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Μονολόφου». 
 
 
ΘΕΜΑ 18ον Η.Δ.: Διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € σε βάρος του κ.α 
20/7334.1007  για το  έργο: «Κρασπέδωση οδών οικισμού Νεοχωρούδας». 
 
 
ΘΕΜΑ 19ον Η.Δ.: Διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € σε βάρος του Κ.Α 
20/7333.1023 για το  έργο: «Ανακατασκευή αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδών 
οικισμού Νεοχωρούδα» 
 
 
ΘΕΜΑ 20ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 4.900,00 ευρώ 
στον κ.α. 30/6142.1008 με τίτλο «Αμοιβή σύνταξης φακέλου χρηματοδότησης για 
τη συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στην 4η πρόσκληση υποβολής 
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προτάσεων για τους άξονες 1 & 2 στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2012». 
 
 
ΘΕΜΑ 21ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 24.058,68 ευρώ 
στον κ.α. 30/7323.9019 με τίτλο «Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών εκατέρωθεν 
του ρέματος ΠΑΠΑ» (αφορά εξόφληση του 4ου λογαριασμού υπέρ του αναδόχου 
"Δημητρίου Παπαδόπουλου "). 
 
 
ΘΕΜΑ 22ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 165,58 ευρώ 
στον κ.α. 80/8113.1000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 
(ΠΟΕ)» (αφορά εξόφληση του προμηθευτή “XEROX HELLAS A.E.E.”). 

 
 

ΘΕΜΑ 23ον Η.Δ.: Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 192/2012 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής   η οποία αφορούσε την  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  
  

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. 

 
 


