
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ,  Σεηάξηε, 14 Γεθεκβξίνπ 2011 

Αρ. Πρωτοκόλλοσ:41332 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 

Πληρ.  Μπαλοτόγλοσ  Πολύμνια  

Σηλ. Γραμματείας :  231330 4052 

 

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

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ   25
η 

 ΣΑΚΣΙΚΗ   ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Πξνο: 

Σνλ   Αληηπξόεδξν  Ο.Δ.  

 θν ΜΠΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

& ηα ηαθηηθά κέιε 

θν  ΜΑΡΜΑΡΗΓΖ ΣΑΤΡΟ  

θν ΠΑΠΑΚΩΣΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   

θν ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   

θν ΣΔΡΕΖ ΥΡΖΣΟ    

θν ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

αο πξνζθαιώ λα παξαζηείηε ζε Σαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα  επί ηεο νδνύ Κνκλελώλ 76 ζηελ 

εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (ηζόγεην), ηελ Δεστέρα, 19 Δεκεμβρίοσ 2011 ,  θαη ώξα 11:00 

πμ.,   γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζπλεκκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 ηεύρνο  Α’). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  25/2011  ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. :  Απνδνρή απνδεκίσζεο από Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, γηα δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζε νρήκαηα ηνπ Γήκνπ από ηξνραία αηπρήκαηα  ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.156,00 € .  

Έγθξηζε δαπάλεο θαη  δηάζεζε ηζόπνζεο πίζησζεο,  γηα εξγαζίεο  επηζθεπήο απηώλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 13.697,00 €, γηα πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ θαη ιακπηήξσλ .  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 338,25 €, γηα εξγαζία 

επηζθεπήο ειαζηηθώλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ .  

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 720,78  €, γηα πξνκήζεηα - 

θαηαζθεπή ληνπιαπηώλ από ιακαξίλα ζην θαιαζνθόξν ΜΔ 111065.  
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  412,43 €,  γηα ηελ 

εξγαζία ειέγρνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εδάθνπο ζηα θνηκεηήξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Γξπκνύ.  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  9.840,00 €,  γηα ηελ 

εξγαζία ζπληήξεζεο  ηνπ ριννηάπεηα  Γεπέδσλ (ηνπηθώλ θνηλνηήησλ: Πεληαιόθνπ, 

Μειηζζνρσξίνπ, Λεηήο). 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  43.600,00 €,  γηα θάιπςε 

δαπάλεο ζπληήξεζεο γεπέδνπ Μνλνιόθνπ (Γεκνπξαζία Π.Γ/κα 28/80). 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  43.840,51 €,  γηα θάιπςε 

δαπάλεο  θαηαζθεπήο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο παηδηθνύ ζηαζκνύ Νενρσξνύδαο  (Αξηζ. Μειέηεο 

210/10 ). 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  200.000,00 €,  ππέξ 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Ωξαηνθάζηξνπ,  σο ρξεκαηνδόηεζε από ην Γηεηέο 

πξόγξακκα Γξάζεο  2010-2011 . 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  750,00 €,  γηα θάιπςε 

δαπάλεο Π.Ο.Δ. (Αθνξά Β' βξαβείν ηνπ έξγνπ: Φηινηέρλεζε γιππηνύ κλεκείνπ γελνθηνλίαο 

Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ, ππέξ Αιεμίνπ ώηνπ). 

 

  

ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: Έγθξηζε δαπάλεο  θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ  43.799,18  €,  γηα 

θάιπςε δαπάλεο  Αλάπιαζεο Αύιεηνπ Υώξνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Μεζαίνπ & 

δηακόξθσζε Πιαηείαο πξώελ Κνηλόηεηαο  (Αξηζ. Μει. 220/10). 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έγηλαλ ζε βάξνο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 

2011 ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.782,34 € . Γηάζεζε ηζόπνζεο πίζησζεο γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

δαπαλεζέληνο πνζνύ  σο ε ζρεηηθή θαηάζηαζε (επηζπλάπηεηαη) . 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

πηζηώζεσλ, γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο  ησλ νρεκάησλ θπξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ  

έηνπο 2012 . 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. : Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηελ εθπόλεζε 

επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ γξαθείνπ Δλεκέξσζεο γηα ηελ απαζρόιεζε 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ . 

 

 



ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 14.975.25 επξώ γηα 

πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ . 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. Απεπζείαο αλάζεζε πνζνύ 7.213,95  € ζηνλ Παπαδόπνπιν Κσλζηαληίλν, 

γηα ην έξγν: αλαθαηαζθεπή δεκνηηθώλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ νηθηζκνύ Μειηζζνρσξίνπ, 

ζε βάξνο ηνπ θ.α. 30/7331.1004  (162/2011 Α.Ο.Δ.). 

 

 

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: Καζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο  γηα ηελ εθκίζζσζε  θαιιηεξγήζηκεο 

γεο ηεο  Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ.  

 

 

ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: Καζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο  γηα ηελ εθκίζζσζε  θαιιηεξγήζηκεο 

γεο  ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Λεηήο. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.: Καζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο  γηα ηελ εθκίζζσζε  θαιιηεξγήζηκεο 

γεο ηεο  Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μειηζζνρσξίνπ.  

 

                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

ΠΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

σνημμένα       :  Απνδεηθηηθό. 

Κοινοποίηση    :  Γήκαξρν, Πξόεδξν Γ.. , Αληηδεκάξρνπο . 

 

Ανάρτηση         : Ηζηνζειίδα . 

Σοιτοκόλληση  : Πίλαθα ελεκέξσζεο Γήκνπ.  

ημείωση         : Παξέρνληαη ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο επί ηνπ παξαπάλσ  ζέκαηνο    

                           ηεο Ζ.Γ. από ηε γξακκαηεία ηεο Ο.Δ. ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

 

 

 


