
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

dimarxos@oraiokastro.gr 

21 Φεβρουαρίου 2019 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι δράσεις του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. κατά τον απολογισμό πεπραγμένων 2017-2018 

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) κατά τον απολογισμό πεπραγμένων 2017-2018 παρουσίασε τα εξής 
στοιχεία: 
 
 
Οικονομικά 
 
Πλήρης εξυγίανση Ταμείου 
Ταμείο 09/2014 => χρεωστικό κατά € 727.273 
Ταμείο 12/2018 => € 295.799,75 
Εξυγίανση του ταμείου σταδιακά τα 4 χρόνια: Μείωση του χρέους κατά € 305.000 το 
2015, € 230.000 το 2016, € 170.000 το 2017, πλήρης εξυγίανση μέχρι το τέλος του 
2018. Εξοφλήθηκαν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕΝ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ
ΤΑ 

451.960,69 -445.041,72 6.918,97 6.918,97 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕ
ΝΑ 

825.394,33 -725.641,68 99.752,65. 99.752,65 

ΤΑΚΤΙΚΑ 892.723,79 -703.595,66 189.128,13 189.128,13 
ΛΗΞΙΠΡΟΘ
ΕΣΜΑ   0 0 



(ΥΠΕΣ11585
/19-04-2017) 
ΣΥΝΟΛΟ 2.170.078,81 -1.874.279,06 295.799,75 295.799,75 
 Συνεχής μείωση λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, νέες μειωμένες συμβάσεις 

λογισμικών, συμβάσεις με χαμηλότερες τιμές προμηθειών κ.λπ.) 
 Άτομο 8αώρου βάσεως στον χώρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω., μετά από σύμβαση με 

λογιστικό γραφείο. 
  

Παιδικοί Σταθμοί 
 
Και τις δύο χρονιές κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός παιδικού, σύμφωνα με τις αιτήσεις 
που κατατέθηκαν. 
– Σχολική Χρονιά 2017-2018 
ΕΣΠΑ : 235 ΠΑΙΔΙΑ 
Σύνολο Χρηματοδότησης: € 462.788,30 
Τροφεία: 75 ΠΑΙΔΙΑ 
Έσοδα Τροφείων για το οικονομικό έτος 2017: € 77.000 
– Σχολική Χρονιά 2018-2019 
ΕΣΠΑ : 232 ΠΑΙΔΙΑ 
Σύνολο Χρηματοδότησης: € 526.382,44 
Τροφεία: 60 ΠΑΙΔΙΑ 
 
Έσοδα Τροφείων για το οικονομικό έτος 2018: € 61.000 

 Δημιουργία 3 μαγειρείων πλήρους εξοπλισμού (εξοπλισμός μαγειρείων, σκεύη 
κουζίνας, τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης). Δαπάνη: € 31.000 

 Πρόσληψη μαγείρων, βοηθών μαγείρων και καθαριστριών. 
 Συντηρήσεις όλων των κτιρίων (ελαιοχρωματισμοί, παράθυρα, σίτες, πλακάκια, 

καζανάκια, λάμπες κ.λπ.) 
 Αγορά κλιματιστικών μονάδων. 
 Αλλαγή 2 καυστήρων (Πενταλόφου και Μεσαίου). 
 Ετήσιες συμβάσεις με παιδίατρο. 
 Ετήσιες συμβάσεις με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. 
 Μηνιαίες δράσεις εντός των σταθμών με θεατρικές, μουσικές και άλλες 

καλλιτεχνικές ομάδες. 
 Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, φιδοαπωθήσεις, αναγομώσεις πυροσβεστήρων 

και συντηρήσεις καυστήρων σε τακτική βάση. 
 Σεμινάρια γονέων για την πρόσβαση του παιδιού από την οικογένεια στην 

κοινωνία. 
 Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και εργαζομένων από ειδικούς ψυχολόγους. 
 Σε εξέλιξη αδειοδοτήσεις λειτουργίας σύμφωνα με τον νέο πρότυπο κανονισμό, 

όλων των παιδικών σταθμών. 
 Γιορτές κι εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες Παιδιού και Μητέρας. 
 Πλήρης ανακαίνιση στον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση χώρου του παιδικού 

σταθμού Μελισσοχωρίου «Κρυονέρι», με χορηγία του ΙΚΕΑ. (2018) 
  

Κ.Α.Π.Η. 
 9 ΚΑΠΗ σε όλο τον διευρυμένο Δήμο. 
 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μελών στα Κ.Α.Π.Η. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.: 

Έτος 2017: 1.043 μέλη / € 5.215 



Έτος 2018: 1.051 μέλη / € 5.255 
 Αναβάθμιση όλων των ΚΑΠΗ με συντηρήσεις των χώρων τους. 
 Αγορά νέων κλιματιστικών και συντήρηση των παλαιών. 
 Ετήσιες συμβάσεις με γιατρό καρδιολόγο. 
 Βραδιές σε θέατρα και μουσικές σκηνές με μειωμένο εισιτήριο. 
 Τμήματα χορωδιών και χορού. 
 Ιατρικές ομιλίες όλων των ειδικοτήτων. 
 Μουσικο-χορευτικές εκδηλώσεις. 
 Ομιλίες κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα. 
  

Βιβλιοθήκες 
 Συνολικός αριθμός οικογενειακών καρτών στις βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.: 

Έτος 2017: 3.760 
Έτος 2018: 3.760 

 Η συμμετοχή μελών στις βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 Παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς και μαθητές. 
 Χορηγίες από εκδοτικούς οίκους και στις δύο βιβλιοθήκες. 
 Αγορά βιβλίων νέων εκδόσεων. 
 Δημιουργία λέσχης ανάγνωσης με μεγάλη προσέλευση και πολλά δρώμενα. Η 

συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 Συνολικός αριθμός μελών Λέσχης Ανάγνωσης: 

Έτος 2017 : 50 
Έτος 2018 : 55 

 Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 
 Συντήρηση μουσικών οργάνων. 
 Φιλαρμονική του Δήμου για κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου, εκκλησιών και 

πολιτιστικών συλλόγων όλου του διευρυμένου Δήμου. 
 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων παιδιών στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.: 
Έτος 2017: 46 παιδιά 
Έτος 2018: 46 παιδιά 
Η εκμάθηση στην φιλαρμονική ορχήστρα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. είναι ΔΩΡΕΑΝ 
Γραφείο Διοίκησης 

 Στελέχωση Γραφείου Διοίκησης με ένα άτομο Διοικητικού – Οικονομικού με 
απόσπαση (αναμονή έγκρισης της μετάταξής του). 

 Εν αναμονή μετάταξης μίας ακόμη υπαλλήλου Διοικητικού – Οικονομικού, ενός 
μάγειρα και μιας βρεφοκόμου (οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμούν τα 
ΦΕΚ). 

 


