
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,   14 -12 - 2012 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 38884 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Πληρ.  Μπαλοτόγλου  Πολύμνια  

Τηλ. Γραμματείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

28Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Προς: 
κο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  

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 Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 ,  και ώρα 11:00 

πμ.,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος  Α’). 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.    Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.15.7336.1023 τo έργο: 

«Aνακατασκευή χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδων οικισμού 

Πενταλόφου»  οικονομικού  έτους 2012. 

 

2. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 35.7332.1006 για τo έργο: 
«Ανακατασκευή πάρκων οικισμού Νεοχωρούδας» οικονομικού έτους 2012     

 

3.  Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.20.7333.1014 για τo 
έργο: «Ανακατασκευή αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδών οικισμού Ν. 
Φιλαδέλφειας» οικονομικού έτους 2012     
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4. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.15.7336.1024 τo έργο: 
«Aνακατασκευή χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων γηπέδων οικισμού 
Νεοχωρούδας»  οικονομικού  έτους 2012 

 

5. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.20.7333.1016 για τo έργο: 
«Ανακατασκευή αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδών οικισμού Μεσαίου» 
οικονομικού έτους 2012     

 

6. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.20.7333.1013 τo έργο: 
«Aνακατασκευή αγροτικής οδοποιίας  οικισμού Νεοχωρούδας»  οικονομικού  
έτους 2012 

 

7. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.220,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.20.7334.1006 τo έργο: 
«Κρασπέδωση οδών οικισμού Πενταλόφου»  οικονομικού  έτους 2012 

 

8. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.20.7333.1022 για τo έργο: 
«Ανακατασκευή αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδών οικισμού Πενταλόφου» 
οικονομικού έτους 2012     

 

9. Διάθεση πίστωσης ποσού 6.273,00 ευρώ για προμήθεια κυρτών κατόπτρων 
ασφαλείας (καθρέφτες οδών) σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.1003 οικονομικού 
έτους 2012     

10.  Διάθεση πίστωσης ποσού 1.794,41 ευρώ για προμήθεια πυροσβεστήρων σε βάρος 
των Κ.Α. οικονομικού έτους 2012    

 

11. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.444,02 ευρώ για συντήρηση των πυροσβεστήρων των 
αυτοκινήτων και των κτιρίων του Δήμου σε βάρος των Κ.Α. οικονομικού έτους 2012    

 

12. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,75 ευρώ για εργασίες επισκευής – συντήρησης και 
ποσού 3.091,11 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του 
Δήμου σε βάρος των Κ.Α. οικονομικού έτους 2012      

 

13. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.490,00 ευρώ για δαπάνη δημιουργίας ηλεκτρονικών 
ευρετηρίων Ληξιαρχείου Δ.Ε. Καλλιθέας σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6142.1014  
οικονομικού έτους 2012      

 

14. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.910,13ευρώ για προμήθεια   πινακίδων οδικής 
σήμανσης σε βάρος του Κ.Α.  02.20.7135.1004 οικονομικού έτους 2012      



 

15. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων των 
οχημάτων του Δήμου προϋπολογισμού 37.630,62 ευρώ και  διάθεση πίστωσης 
ποσού  5.092,20 ευρώ   σε βάρος των  Κ.Α.   οικονομικού έτους 2012 .    
 

16. Απευθείας ανάθεση για την σύνταξη μελέτης με τίτλο « Οριοθέτηση – τοποθέτηση 
οροσήμων στο υπ΄ αριθμ. 2 Λειβάδι της ΤΚ Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου 
προϋπολογισμού 14.333,40 ( με ΦΠΑ ) . Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης .  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση    :  κον Δήμαρχο  

 

               

 


