
19ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 31 Αυγούστου 2012

Δ.Υ. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν 
(6) έξι θέματα και το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τη συζήτησή 
τους.

Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ180ΘΕΜΑ 1ον Ε.Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,15 € σε 
βάρος του Κ.Α. 80/8113.1000 με τίτλο 
"Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 
(ΠΟΕ)" υπέρ "ΧΕRΟΧ Hellas A.E.E." , για 
εξόφληση του υπ' αριθμόν 114919/29.9.2011 
τιμολογίου, το οποίο αφορά την τελευταία 
δόση leasing φωτυπικού μηχανήματος τύπου 
7228V-R.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ το υπ' ΑΡ.ΠΡ. 
27008/22.8.12 πρακτικού της αρμόδιας 
επιτροπής και αποδεχόμαστε την προσφορά 
της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - EYROACTION A.E.".

181ΘΕΜΑ 2ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση του υπ' ΑΡ.ΠΡ. 
27008/22.8.12 πρακτικού της αρμόδιας 
επιτροπής  με τον οποίο παρελήφθη , 
αποσφραγίστηκε και ελέγθηκε ο φάκελος 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης : για  την 
εκτέλεση των Δράσεων :Δράση  1.2  
Συντονισμός & διαχείριση & Δράση  1.3  
Διοργάνωση δύο συναντήσεων των εταίρων 
του πακέτου εργασίας 1 του έργου : 
«RE - ENFORCE OPTIMAL ACTIONS AND 
DEVELOPMENT STRATEGIES» ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ROADS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013.
και αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας 
"ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
EYROACTION A.E.".
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ΟΜΟΦΩΝΑ  Εγκρίνεται  :  α' το πρακτικό 
ΑΡ.ΠΡ. 28076/28.8.12  το οποίο έκλεισε 
"χωρίς αποτέλεσμα",   γιατί  δεν προσήλθε 
στο διαγωνισμό κανείς ενδιαφερόμενος,  β' η 
επανάληψη της δημοπρασίας με τους 
αρχικούς  όρους,  ύστερα από διακήρυξη του 
Δημάρχου .

182ΘΕΜΑ 3ον Ε.Η.Δ.: Κύρωση του ΑΡ.ΠΡ. 
28076/28.8.12 πρακτικού δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση του υπ' αριθμόν 1647 
αγροτεμαχίου (συμμαχική οδό) της Δ.Κ. 
Ωραιοκάστρου, έκτασης 1002,12 τ.μ. , για 
επαγγελματική χρήση (28/12 ΑΠ. Δ.Κ. ΩΡ. , 
142/12 Α.Δ.Σ.).το οποίο έκλεισε "χωρίς 
αποτέλεσμα" -  Επαναπροσδιορισμός των 
όρων του  διαγωνισμού  .
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Σελίδα 1 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ183ΘΕΜΑ 4ον Ε.Η.Δ.: Κύρωση του ΑΡ.ΠΡ. 
28074/28.8.12 πρακτικού δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση  τμημάτων του υπ' αριθ. 390 
αγροτικού ακινήτου  της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 
συνολικής έκτασης 12.625 τ.μ. και δύο 
τμήματα αυτού για επαγγελματική χρήση.  
Στο  ένα τμήμα  εμβαδού 7.683 τ.μ. περίπου  
αναδείχθηκε ο πλειοδότης  :  "ΚΟΣΚΙΝΑΣ 
ΑΒΕΤΕ",  με το ποσό 790,00 /έτος και το 
έτερο  εμβαδού 2.871 τ.μ. περίπου ,  
αναδείχθηκε ο πλειοδότης  :  "Δ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε." με ποσό 
800,00 ευρώ /έτος .Εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για υπογραφή σύμβασης.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ184ΘΕΜΑ 5ον Ε.Η.Δ.: Κύρωση του ΑΡ.ΠΡ. 
28077/29.8.12 πρακτικού δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων 
που βρίσκονται στην τοποθεσία «Ντουσιούκ 
Γκερένια» περιοχής «Μπεϊλίκ» της Τ. 
Κ.Νεοχωρούδας, για υπαίθρια αποθήκευση  
(12/11 ΑΠ.  Τ. Κ. Νεοχωρούδας , 379/11 
Α.Δ.Σ.) : 
1 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 56 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ. ,
2 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 77 αγρό) εμβ.10.000 
τ.μ., 
3 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 64 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ, & 
4 (δίπλα στον υπ’ αριθμ. 65 αγρό) εμβ.1.000 
τ.μ.,  
  από την οποία   αναδείχθηκε   πλειοδότης  η: 
"TRIAS ECO ΑΒΕΤΕ ",  με το ποσό 340,00 
ευρώ /έτος .Εξουσιοδότηση Δημάρχου για 
υπογραφή σύμβασης.
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος 
των κ. Καρασαββίδη & Ιωσηφίδη.

185ΘΕΜΑ 6ον Ε.Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 49.815,00 ευρώ για 
μίσθωση (1) ενός διαμορφωτή γιαών και ενός 
(1) οδοστρωτήρα  για τις ανάγκες του Δήμου .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ186ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγκριση διενέργειας διεθνή 
ανοιχτού διαγωνισμού  -  όρων διακήρυξης 
και των παραρτημάτων της από 9/2012 
μελέτης του Δήμου Ωραιοκάστρου με τίτλο : 
«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου 
Ωραιοκάστρου για το σχολικό έτος 2012 – 
2013  ενδεικτικού προϋπολογισμού 
341.030,27 ευρώ».
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Η απόφαση 
λαμβάνεται εκ νέου μετά από έγκριση της εν 
λόγω προμήθειας  από το Δ.Σ. ).

187ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Ακύρωση της αριθ. 157/12 
απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας περί : 
“Καθορισμού όρων ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού (ΕΚΠΟΤΑ) με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά  για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και 
ηλεκτρολογικών εργαλείων”, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 6/12 Τ.Μ.-  Διάθεση πίστωσης 
ποσού 100.377,40 € .
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Σελίδα 2 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ το  ΑΡ.ΠΡ. 
27869/27.8.12 (3ο) πρακτικό  διενέργειας του 
υπόψη διαγωνισμού . Εξουσιοδοτείται ο 
Δήμαρχος για υπογραφή της σύμβασης.

188ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ.:  Έγκριση ΑΡ.ΠΡ. 
27869/27.8.12 (3ου) πρακτικού διενέργειας 
διαγωνισμού για τη Δράσης 3.1: ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του έργου: «ACTIONS 
FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN 
CAPITAL» KAI ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «GROSS 
LOHUCA», ως προς το σκέλος «Οικονομική 
προσφορά». ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΝΕΦΕΛΗ» με 
το ποσό των 76.832,00 ευρώ.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(19ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 31/8/2012 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 31 του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή,η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τύπου Σαράντης  

2. Πέτσου Γαρυφαλλιά

η υπογεγραμμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 19ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 31/8/2012.

Σελίδα 3 από 3Δήμος Ωραιοκάστρου


