
20ος Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
της από 31 Οκτωβρίου 2011

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Δ.Υ.

Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εκλέχθηκε  ο κ. Μπάτος Νικόλαος  ως 
Αντιπρόεδρος Ο.Ε. με (6)  ψήφους υπέρ,  
όσοι δηλ. οι παρόντες.

-140Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής  άρθρο 74 ν. 3852/10, για το 
υπολοιπόμενο διάστημα της  διετίας 2011-
2012,  μετά από  σχετική παραίτηση 
(340/2011 Α.Δ.Σ).

1

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.140ΘΕΜΑ 1ον Η.Δ. : Ανάκληση και απαλοιφή  
προηγούμενης απόφασης  Οικονομικής 
Επιτροπής  υπ' αριθμόν  121/2011 περί 
:"Απευθείας ανάθεσης ποσού 8.814,00 € για 
τη μεταφορά μαθητών από το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαιοκάστρου στο συγκρότημα του 
1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ωραιοκάστρου", λόγω κάλυψης της δαπάνης 
αυτής από την Απ/νη Δ/ση.

2

Εγκρίθηκη η πίστωση και ανατέθηκε  κατά 
πλειοψηφία στον κ. Μπακρατζά Ιωάννη,  
μειοψηφούντων  των  κ.κ.   Καρασαββίδη   & 
Μπάτου.

141ΘΕΜΑ 2ον Η.Δ. : Απευθείας ανάθεση  - 
διάθεση πίστωσης ποσού 7.213,95 € σε 
βάρος του κ.α. 30/7333.1008 για το έργο : 
"συντήρηση -αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 
οδών οικισμών Μελισσοχωρίου" .

3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ .142ΘΕΜΑ 3ον Η.Δ. : Έγκριση δαπανών που 
έγιναν σε βάρος της πάγιας προκαταβολής 
έτους 2011 συνολικού ποσού 2.240,75 €. 
Διάθεση ισόποσης πίστωσης για την 
αναπλήρωση του δαπανηθέντος ποσού  ως  
επισυνάπτεται σχετική κατάσταση .

4

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ143ΘΕΜΑ 4ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 2.700,00 € σε 
βάρος του κ.α. 50/6232.1000 με τίτλο 
"μίσθωμα ισογείου αποθηκευτικού χώρου".

5

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντος του κ. Μπάτου

144ΘΕΜΑ 5ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 
24.600,00 €  σε βάρος του κ.α. 30/7331.1032 
για την εργασία : " Συντήρηση - επισκευή 
σχολικών κτιρίων - Δημοτική  Ενότητα  
Ωραιοκάστρου ".

6

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Κατά Πλειοψηφία  
μειοψηφούντος του  κ. Μπάτου .

145ΘΕΜΑ 6ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 
24.600,00 €  σε βάρος του κ.α. 30/7331.1035 
για την :"Εργασία  ανακατασκευή - 
συντηρήσεις δημοτικών κτιριακών 
Εγκαταστάσεων".

7

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ομόφωνα146ΘΕΜΑ 7ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 147,60 
€   σε βάρος του κ.α. 10/6662.8000 για την :" 
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων".

8

Σελίδα 1 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία , μειοφηφούντος 
του κ. Μπάτου.

147ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 26.175,53  €  σε 
βάρος του κ.α.10/6266.1000 με τίτλο:" 
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού", για 
συντήρηση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών 
λογισμικού και προμήθεια νέων εφαρμογών 
καθώς και παροχή συναφών υπηρεσιών ως  
εξής :
1. Εργασία εξειδικευμένης παραμετροποίησης 
της εφαρμογής Διαχείρισης Προσλήψεων 
μέσω ΑΣΕΠ ποσό 1.014,75 € ,2 Υποστήριξη -
συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου ποσό 1.845,00 €,3. 
Σύμβαση τρίμηνης συντήρησης εφαρμογών 
λογισμικού 01/10 έως 31/12/2011 ποσό 
7.055,28 € ,4.  Προμήθεια εφαρμογής για τη 
Δημοτική Αστυνομία ποσό 14.600,10 € ,8.5  
Εργασία Αναθεώρησης Εκλογικών 
Καταλόγων ποσό 1.660,50 € .

9

Εγκρίνεται Κατά Πλειοψηφία Μειοψηφούντος 
του κ. Μπάτου .

148ΘΕΜΑ 9ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 
14.175,75 €    σε βάρος του κ.α. 
15/6662.1000 για  την προμήθεια υλικών 
περιφράξεων .

10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.149ΘΕΜΑ 10ον Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
14.991,49  €, για προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας  του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, ως εξής : 
1.ποσό 13.167,64 €  σε βάρος τουκ.α. 
20/6061.1002 με τίτλο:  «λοιπές παροχές για 
το τεχνικό προσωπικό ( Μ.Α.Π.)» 2.ποσό   
1.381,54 €  σε βάρος του  κ.α. 30/6061.1002  
με όμοιο τίτλο & 
3.ποσό  442,31 €  σε βάρος του  κ.α. 
35/6063.1001 με τίτλο:  «λοιπές παροχές σε 
είδος (Μ.Α.Π.)».
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Σελίδα 2 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τα πρακτικά. Αποδέχεται τις 
ενστάσεις : α)ΖΟΡΠΙΔΗ Α.Ε,β)ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΗ 
ΑΘ. Εκ της αποδοχής αυτών διαφοροποιείται 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και 
αναδεικνύονται ανάδοχοι οι :α)ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
Α.Ε. για τα δρομ. 1,4  &  β) ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΗ 
ΑΘ. για το δρομ. Νο 2 της μελ. 
Επαναδημοπρατείται ο  διαγωνισμός για τα 
δρομ.που δεν δόθηκε προσφορά με 
προσθήκη του όρου:Σε περίπτωση που ο 
διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί για  όλα τα 
δρομολόγια λόγω μη προσέλευσης 
ενδιαφερομένων και ακολουθήσει απ' ευθείας 
ανάθεση με απόφαση  Δημοτικού 
Συμβουλίου,  να δεσμεύεται  ποσό εγγύησης 
στα τιμολόγια που θα εκδίδονται κάθε φορά 
από τον ανάδοχο, ως το ποσοστό εγγυητικής 
συμμετοχής του αρχικού διαγωνισμού, τα 
οποία θα επιστρέφονται στο δικαιούχο μετά το 
πέρας του Διαγωνισμού. Η απόφαση ελήφθη  
κατά πλειοψηφία,  με δήλωση "παρών"  του 
κ.  Μπάτου.

150ΘΕΜΑ 11ον Η.Δ. : Έγκριση του από 
17/10/2011 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης  διαγωνισμών, 
για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .  Εξέταση 
ενστάσεων.

12

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ.151ΘΕΜΑ 12ον Η.Δ. : Έγκριση του από 
4/10/2011  πρακτικού διεξαγωγής  
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός 
διαμερίσματος εμβαδού 82,33 μ2 (διαμέρισμα 
Δ1) κυριότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, το 
οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της 
οδού Φιλίππου  το οποίο έκλεισε "χωρίς 
αποτέλεσμα", διότι δεν προσήλθε στο 
διαγωνισμό κανείς ενδιαφερόμενος . 
Εισήγηση για απ' ευθείας συμφωνία, από το  
Δημοτικό Συμβούλιο  με όρους που θα 
καθοριστούν από αυτό,  μετά από δύο 
δημοπρασίες που δεν έφεραν αποτέλεσμα 
(άρθρο 192 παρ. 1 ν. 3463/2006).

13

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ.152ΘΕΜΑ 13ον Η.Δ. : Έγκριση του από 
4/10/2011  πρακτικού διεξαγωγής  
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός 
διαμερίσματος εμβαδού 93,71 μ2 (διαμέρισμα 
Δ2) κυριότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου,  το 
οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της 
οδού Φιλίππου  το οποίο έκλεισε "χωρίς 
αποτέλεσμα", διότι δεν προσήλθε στο 
διαγωνισμό κανείς ενδιαφερόμενος . 
Εισήγηση για απ' ευθείας συμφωνία, από το  
Δημοτικό Συμβούλιο  με όρους που θα 
καθοριστούν από αυτό, μετά από δύο 
δημοπρασίες που δεν έφεραν αποτέλεσμα 
(άρθρο 192 παρ. 1 ν. 3463/2006).

14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ.153ΘΕΜΑ 14ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 295,20 
€  σε βάρος του κ.α.10/6266.1000  για τη 
συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, για την 
αποκατάσταση βλάβης του ασύρματου 
internet της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Σελίδα 3 από 6Δήμος Ωραιοκάστρου



Θέματα
Συνεδρίασης

Αριθμός
Απόφασης ΠερίληψηΑ/Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   Κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων: του κ. Μπάτου  & του κ. 
Καρασαββίδη .

154ΘΕΜΑ 15ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 861,00 
€   σε βάρος του κ.α.10/7131.0001,  για 
προμήθεια οπτικοακουστικού ασύρματου 
συστήματος .

16

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των : Μπάτου και του κ. 
Καρασαββίδη.

155ΘΕΜΑ 16ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 
1.500,00 €   σε βάρος του κ.α.15/6142.1002 
με τίτλο  "GROSS LOHUCA INTERREG 
Δράση 1.4" για αμοιβή τεχνικού συμβούλου  
(σχετ. 280/11 Α.Δ.Σ.).

17

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ156ΘΕΜΑ 17ον Η.Δ. : Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 €    σε 
βάρος του κ.α.00/6451.1000  για ετήσια 
συνδρομή στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ .

18

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Ορίστηκε 
υπόλογος η υπάλληλος του  Δήμου κ. 
Μπαλοτόγλου Πολύμνια. Διατέθηκε πίστωση  
ποσού 4.995,00 ως εξής : α) κ.α. 
10/6323.1000  ποσό 900,00 € ,β) κ.α. 
20/6323.1001", ποσό 2.568,00 € ,γ) κ.α. 
30/6323.1001, ποσό 1.275,00 €,δ) κ.α. 
50/6323.1000  ποσό 252,00 € ,με τίτλο "Τέλη 
αλλαγής επωνυμίας στις άδειες κυκλοφορίας 
των οχημάτων του Δήμου.

157ΘΕΜΑ 18ον Η.Δ. : Έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
4.995,00 € για κάλυψη εξόδων αλλαγής 
επωνυμίας στις άδειες κυκλοφορίας των 
οχημάτων του Δήμου, λόγω εφαρμογής του ν. 
3852/2010. Ορισμός υπολόγου.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ158ΘΕΜΑ 19ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
140.753,60 €,  ως εξής : α' σε βάρος του κ.α. 
00/6495.1000 με τίτλο " αποζημίωση βάσει 
δικαστικών αποφάσεων" ποσό 140.000,00 € 
,β'  σε βάρος του κ.α. 00/6495.90001 με τίτλο 
"αποζημίωση βάσει δικαστικών αποφάσεων" 
ποσό 753,60 € .

20

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ159ΘΕΜΑ 20ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 344,40 €,  για 
προμήθεια υγρών απολύμανσης και 
καθαρισμού κάδων σε βάρος του κ.α. 
20/6635.1000 .
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των κ.κ. : Μπάτου & 
Καρασαββίδη .

160ΘΕΜΑ 21ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.968,00 
€, για την πιστοποίηση συστήματος 
διαχειριστικής επάρκειας Δήμου 
Ωραιοκάστρου σε βάρος του κ.α. 
10/6142.1004.

22

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  , κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του κ. Μπάτου.

161ΘΕΜΑ 22ον Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
7.213,95  €, για το έργο: ανακατασκευή 
αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 
Νεοχωρούδας,  σε βάρος του κ.α. 
30/7333.1014.
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Αριθμός
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   κατά πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των : Μπάτου  &  
Καρασαββίδη.

162ΘΕΜΑ 23ον Η.Δ. :  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 7.213,95  €, για το 
έργο:ανακατασκευή δημοτικών κτηριακών 
εγκαταστάσεων οικισμού Μελισσοχωρίου,  σε 
βάρος του κ.α. 30/7331.1004.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία  
μειοψηφούντων των : Μπάτου &  
Καρασαββίδη .

163ΘΕΜΑ 24ον Η.Δ.:Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
7.213,95  €, για το έργο: ανακατασκευή 
δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 
οικισμού Πενταλόφου,  σε βάρος του κ.α. 
30/7331.1007.

25

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  κατά Πλειοψηφία 
μειοψηφούντων των : Μπάτου &  
Καρασαββίδη.

164ΘΕΜΑ 25ον Η.Δ.: Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης  ποσού 7.213,95  €, για το 
έργο: ανακατασκευή δημοτικών κτηριακών 
εγκαταστάσεων οικισμού Ωραιοκάστρου,  σε 
βάρος του κ.α. 30/7331.1001.

26

Ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος 
Μακρής Σ. Ιωάννης  2399 Α.Μ.  Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσ/νίκης. Η απόφαση ελήφθη 
κατά πλειοψηφία με τη μειοψηφία του κ.  
Μπάτου .

165ΘΕΜΑ 26ον Η.Δ. : Ορισμός πληρεξουσίου 
δικηγόρου για συζήτηση της αίτησης 
Αναίρεσης, του Αστικού Συνεταιρισμού 
Φορτοεκφορτωτών και Σημειωτών Λιμένος 
Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Ο Άγιος  
Κωνσταντίνος», ενώπιον του Αρείου Πάγου 
την 2/11/2011 ή κατόπιν αναβολής αυτής, 
κατά του Δήμου Μυγδονίας και σήμερα Δήμου 
Ωραιοκάστρου και της υπ’ αριθ. 1015/2009 
αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης,  με 
την οποία απορρίφθηκε η έφεση του 
αναιρεσίοντος   Αστικού Συνεταιρισμού.
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Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης
(20ου Πίνακα Συνεδριάσεων  τις από 31/10/2011 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)

                 Σήμερα την 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, η 
υπογεγραμμένη  Μπαλοτόγλου Πολύμνια   υπάλληλος του Δήμου   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,  τοιχοκόλλησα

1. Τσεσμελή Ειρήνη 

2. Γεωργιάδου Χριστίνα

ο υπογεγραμμένος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι μάρτυρες

στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον 20ο πίνακα συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής στις από 31/10/2011.
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