
 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πί 
νακας Συνεδρίασης Επιτροπής  

Τα  Πίνακας θεμάτων  της 8ης / 2012 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Ημερομηνία συνεδρίασης: 9/4/2012  

Πριν τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, μετά από 
έκπτωση του κ. Νικολάου Σ. Μπάτου  από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου. 

Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκε ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της διετίας 2011- 2112, ο  κος  Καρασαββίδης Δημήτριος του Μακεδόνα  
Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας,  με  (5) πέντε ψήφους υπέρ (όσοι και οι παρόντες σύμβουλοι). 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση των κάτωθι (4) τεσσάρων θεμάτων πριν την ημερήσια διάταξη  
Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

 
Α/Α  -  ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ          ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
1. Ανατροπή & Ανάκληση  , κατόπιν εισήγησης      της 
οικονομικής υπηρεσίας , αποφάσεων ανάληψης δαπάνης –
προτάσεων ανάληψης δαπάνης οικονομικού έτους 2011 . ( 
ΕΗΔ )   

45         Ομόφωνα  

2. Διάθεση πίστωσης κατόπιν εισήγησης της 
οικονομικής υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρ. 72 του 
Ν. 3852/2010 ,ποσού 92.889,11€ σε βάρος του ΚΑ : 
15/7326.1008 με τίτλο « Ανάπλαση αύλειου χώρου 
Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας» για την εξόφληση 
του 1ου λογαριασμού του παραπάνω έργου ( Ανάδοχος  « 
ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  & Σια 
ΕΕ») . ( ΕΗΔ )   

46 Κατά Πλειοψηφία  
Διαφωνεί  ο κος 
Καρασαββίδης λέγοντας 
ότι η περιοχή έχει ανάγκη 
από πιο ουσιαστικά έργα 
υποδομής κλπ  

3. Διάθεση πίστωσης κατόπιν εισήγησης της 
οικονομικής υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρ. 72 του 
Ν. 3852/2010 , ποσού 25.000,01€ σε βάρος του ΚΑ: 
30/7323.0067 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ 
Λητής» έναντι  1ου λογαριασμού του παραπάνω έργου . ( 
Ανάδοχος Ε.ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) . ( ΕΗΔ )   

47 Ομόφωνα 

4. Διάθεση πίστωσης,  κατόπιν εισήγησης της 
οικονομικής υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρ. 72 του 
Ν. 3852/2010 , ποσού 8.976,59 € σε βάρος του ΚΑ : 
80/8117.1010 με τίτλο « Λοιπά έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων ,  ΠΟΕ έως 31-12-2010». ( ΕΗΔ )  . 

48 Ομόφωνα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
1 : 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. 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 
Ομόφωνα 

2 : Επαναψήφιση πίστωσης ποσού 627,30 € για εξαγορά 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος  XEROX WORK 
CENTER 7228- Ακύρωση απόφασης Ο.Ε. 104/2011 ,  

 
 

50 

Ομόφωνα 



 3ον  : Επαναψήφιση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
7.400,00   € για προμήθεια  γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό . 

 
 

51 

Ομόφωνα 

4ον  : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 
4.674,00 € για τεχνική υποστήριξη και διαχείριση των 
υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.)  

 
 

52 

Ομόφωνα 

5ον  : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 
246,00 €,  για εργασία στεγανοποίησης διαμερισμάτων του 
Δήμου (οδού Φιλίππου Θεσσαλονίκης) .  

 
 

53 

Ομόφωνα 

 6ον  : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  
3.852,36 €,  για προμήθεια συστήματος απαγωγής υπόγειων 
χώρων σχολείων  (2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου). 

 
 

54 

Ομόφωνα 

7ον.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  
92.250,00 €, για  μίσθωση τεσσάρων (4) 
απορριμματοφόρων οχημάτων . 

 
 

55 

Κατά Πλειοψηφία 
Διαφωνεί ο κος 
Καρασαββίδης λέγοντας 
ότι η δαπάνη για την 
μίσθωση των 
Απορριμματοφόρων για 
3 μήνες  είναι μεγάλη 

 8ον : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση κατά 
πενήντα τοις εκατό ( 50% ) των δημοτικών τελών στις 
πολύτεκνες οικογένειες . 

56 Ομόφωνα 

9ον. :Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 34,44€ σε βάρος 
του ΚΑ 00/6494.1000 στον Αθανάσιο Γ. Βακαλούδη για 
επιδόσεις εγγράφων του Δήμου. 

57 Ομόφωνα 

10ον: 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 €. 
 

58 Ομόφωνα 

11ον : Λήψη απόφασης περί αποδοχή δωρεάς από τη 
ΔΗΚΕΩ τριών (3) φορτηγών  αυτοκινήτων : 
α) ΤΟΥΟΤΑ με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΑΟ 5041 , 2) FORT  
με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΖΒ 7363 ,& 3) MAZDA με αριθ. 
Κυκ. ΝΖΙ 8065 , ύστερα από την υπ' αριθμόν 42/2011 
απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΩ που μας 
κοινοποιήθηκε . 

59 Ομόφωνα 

12ο : 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. 

60 Ομόφωνα 

13ο : Έγκριση του με αριθμ. 1007 /5-4-2012 πρακτικού 
διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων διοίκησης για την διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση , 
παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών ,υπηρεσιών ή 
έργων . 

61 Ομόφωνα 



 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
 ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
       
 Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης 
 (8ου Πίνακα Συνεδριάσεων  της από 9/4/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής) 

  Σήμερα την 10η  του μήνα Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , ο 

υπογεγραμμένος υπάλληλος του Δήμου Ωραιοκάστρου, Σαράντης Τύπου  , τοιχοκόλλησα 

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 8ο Πίνακα Θεμάτων της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 9-4-2012 και περιλαμβάνει τα 

θέματα που συζητήθηκαν καθώς και τρόπο λήψης απόφασης .  

                        Ο υπογεγραμμένος                                         Οι μάρτυρες 

                         Σαράντης Τύπου    1. Ελευθεριάδου Θεοδώρα      
     2. Τσεσμελή Ειρήνη  

 


