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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ωραιόκαστρο   11-11- 2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Αριθμ. πρωτ. 37815 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟΣ: 1) τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Δημήτριο Σαραμάντο 
 
2) τα   μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου κ.κ. 
 
- ΛΑΖΑΡΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ  
-ΤΕΡΖΗ  ΧΡΗΣΤΟ του Αθανασίου  
-ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ  
-ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
-ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  
-ΖΑΪΚΟ  ΛΕΩΝΙΔΑ  
-ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ  
-ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ  ΧΡΗΣΤΟ  
-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  
-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  
-ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ  
-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  
-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ  ΣΑΒΒΑ  
-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
-ΚΕΠΕΤΖΗ-ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ  
-ΜΠΑΤΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  
-ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ (ΠΕΤΡΟ)  
-ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ  
-ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  
-ΓΑΒΟΤΣΗ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  
-ΓΑΒΟΤΣΗ  ΑΣΤΕΡΙΟ  
-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  
-ΤΕΡΖΗ  ΧΡΗΣΤΟ του Δημητρίου  
-ΑΛΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
-ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  
-ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟ  
 
3) Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων: 
- Δρυμού κ. Σπυριδωνίδη Δημήτριο 
- Λητής κα Παπαγεωργίου Καλλιόπη 
- Ωραιοκάστρου κ. Τσακαλίδη Θεόδωρο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
 
4) Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων: 
- Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλο Αθανάσιο 
- Μεσαίου κ. Φωτιάδη Σάββα  
- Νέας Φιλαδελφείας κ. Τσαλίδη Γεώργιο 
- Νεοχωρούδας κ. Ζέγο Χρήστο 
- Πενταλόφου κ. Καρκάρη Στέλιο 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
  

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει 
στο δημοτικό κατάστημα  την   15η  του μήνα  Νοεμβρίου  του έτους 2011 
, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 6  μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα  ημερήσιας  
διάταξης: 
 
 
1) Έγκριση τροποποίησης στοιχείων απογραφής 1-1-2011 του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου 
Εισήγηση: ο Δημοτικός Υπάλληλος της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας  κ. Μπούλης 
Νικόλαος 
 
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2011 για την τακτοποίηση κωδικών 
αριθμών εσόδων και εξόδων. 
Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
3) Αποδοχή ποσού 77.302,84 € από το Υπουργείο Εσωτερικών , που αποτελεί 
χρηματοδότηση του Δήμου μας από τους Κ.Α.Π , για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών 
έτους 2011 των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , κατανομή στις 
σχολικές επιτροπές του Δήμου μας (συνολικού καθαρού  ποσού 77.186,89 € μετά την 
αφαίρεση κρατήσεων ποσού 115,95 €) και ψήφιση της πίστωσης. 
Εισήγηση: η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 
 
4) Εξέταση αίτησης του κ. Γεωργίου Σιταρίδη του Ανδρέα κατοίκου Ωραιοκάστρου (οδός 
Αριστοτέλους 17) με την οποία ζητά την διαγραφή ποσού 80,00 € από τους βεβαιωτικούς 
καταλόγους του Δήμου μας , για πρόστιμο ΚΟΚ παράνομης στάθμευσης αγροτικών 
μηχανημάτων , που βεβαιώθηκε από την Δημοτική μας Αστυνομία.. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Παρισσόπουλος Γεώργιος 
 
5) Έγκριση πρόσληψης ενός Αρχαιολόγου με δίμηνη διάρκεια για την πραγματοποίηση του 
έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ Λητής» (Α.Μ 232/2010). 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
 
6)  Έγκριση έκδοσης κανονιστικής διάταξης για την μονοδρόμηση της οδού Μπελογιάννη 
για την εφαρμογή της μελέτης  «ασφαλτόστρωσης οδών Δ.Δ  Λητής» (Α.Μ 232/2010) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
 
7) Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της ΑΠΓΝ 2937/21-9-2009 προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ (πρώην Ν.Α.Θ)-Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση του 
έργου «Επίστρωση συνθετικού δαπέδου στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
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8) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ Πενταλόφου» 
(Α.Μ 385/2009, Α.Ε 23/2010) 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
9) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «1. Προσθήκη έξι (6) αιθουσών 
στο 1ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου. 2. Προσθήκη μιας (1) αίθουσας στο 1ο και 2ο 
νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου» 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
10) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κόμβων 
Κονταξοπούλου-Μακεδονικού Αγώνα, Υψηλάντου-Θεσσαλονίκης και Αεροδρομίου-
Κονταξοπούλου» 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
11) Λήψη απόφασης για συνέχιση της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη και πράξη εφαρμογής 
της επέκτασης του συνοικισμού Γαλήνη του Δήμου Ωραιοκάστρου». Διερεύνηση 
δυνατότητας εκχώρησης μέρους της μελέτης σε τρίτο λόγω συνταξιοδότησης. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης 
 
12) Απ’  ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών με 
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της 
διακήρυξης του διαγωνισμού δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς, προκειμένου ο Δήμος μας 
να προμηθευτεί καύσιμα και λιπαντικά, μετά την κήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού «χωρίς 
αποτέλεσμα», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ματσουκατίδης Θεόδωρος 
 
13) Εξέταση αιτήματος του Δημάρχου Λαγκαδά  για διατύπωση της γνώμης του Δήμου μας 
ως προς την «Διεκδίκηση της μεταφοράς της Δ.Ε.Θ στην υπό παραχώρηση σχετική έκταση 
από τους Δήμους Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου, στην περιοχή Μεριάς στον κόμβο της 
Εγνατίας Οδού», που αποτελεί έργο υπερτοπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνεται στο υπό 
κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαγκαδά. 
Εισήγηση: ο Δήμαρχος 
 
 
 
Σημείωση: πριν την συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν ερωτήσεις  και προτάσεις 
προς το Προεδρείο του Δ.Σ και τον Δήμαρχο. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 


