
   
  109/2012 Π.Ο.Ε.   

 1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  
 

 Της  12ης  από 12/6/2012   Τακτικής συνεδρίασης  της υπ’ αριθ. 
17393/8.6.2012  πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα   ΤΡΙΤΗ, 
ώρα 11:30 π.μ. 
 

 
Σύνθεση Ο.Ε.:1] Πρόεδρος : Παρισόπουλος Γεώργιος  Αντιδήμαρχος, 2] 

Καρασαββίδης Δημήτριος αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3]  Μαρμαρίδης Σταύρος τακτικό 

μέλος Ο.Ε., 4] Παπακώστας Χαράλαμπος τακτικό μέλος Ο.Ε., 5] Παπαχρήστος 

Νικόλαος τακτικό μέλος Ο.Ε , 6] Τερζής Χρήστος τακτικό μέλος Ο.Ε., 7] Ντότση 

Πασχαλίνα τακτικό μέλος Ο.Ε . 

 
Παρουσίες Ονομαστικά :  

 Πρόεδρος : Παρισόπουλος Γεώργιος  Αντιδήμαρχος . 

Αντιπρόεδρος: Καρασαββίδης Δημήτριος . 

Μέλη (τακτικά): 1]  Μαρμαρίδης Σταύρος, 2] Παπακώστας Χαράλαμπος, 3] 

Παπαχρήστος Νικόλαος, 4] Τερζής Χρήστος, 5] Ντότση Πασχαλίνα . 

 

 

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης επί συνόλου επτά (7) τακτικών , 

μελών προσήλθαν άπαντα τα μέλη της,  ήτοι: ο πρόεδρος , ο αντιπρόεδρος  & πέντε 

(5) τακτικά μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία . 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο του Δήμου 

Ωραιοκάστρου κα Μπαλοτόγλου Πολύμνια. 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε  τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων τα οποία 

δεν είχαν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και το σώμα ομόφωνα αποφάσισε ότι τα 
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θέματα αυτά είναι κατεπείγον να τα συζητήσει και να λάβει αποφάσεις,  πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών της Δ/σης .  

 

ΠΡΑΞΗ 109/2012  
 

 
Κατόπιν εισάγεται το (7o) έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 

 
ΘΕΜΑ : 

 Διάθεση πίστωσης ποσού 4.046,70 €, για προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε βάρος του  Κ.Α. 10/7134.1002. 

 

 Το παραπάνω θέμα τίθεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή μετά 

από λήψη του από 1.7.2012 εγγράφου του γραφείου προμηθειών της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου,  με το οποίο μας υποβάλλεται τεχνική έκθεση του γραφείου 

μηχανοργάνωσης στην οποία προβλέπεται η προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών 

υπολογιστών – οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

  

 Η  παραπάνω προμήθεια  κρίνεται απαραίτητη, λόγω των αυξανόμενων 

αναγκών του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα 

τοποθετηθούν σε υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν εφαρμογές συγκεκριμένων 

υπολογιστικών δυνατοτήτων και ο υπάρχον μηχανογραφικός εξοπλισμός τους, δεν 

ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές.  

 

 Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια με κωδικό αριθμό CPV 30200000-0,  

ανέρχεται στο ποσό των 3.290,00  € πλέον Φ.Π.Α. 23% και γενικό σύνολο 4.046,70 € 

και θα βαρύνει το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου κ.α. 

10/7134.1002,  σύμφωνα με την πρόταση ανάληψης δαπάνης  υπ’ αριθμόν  : 144  των 

υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία . 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Τον προϋπολογισμό του οικ.  Έτους 2012,  
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2. Το ΑΡ.ΠΡ. 20592/19.3.2012 έγγραφο της Απ.Δ/σης Μ.Θ. περί «έγκριση 

προϋπολογισμού έτους 2012», 

3. Την  πρόταση ανάληψης δαπάνης της υπηρεσίας υπ’ αριθμόν:  144/2012, 

 

 Το θεσμικό πλαίσιο: τις διατάξεις του άρθρου 72 §  1 εδ’. δ’ του ν. 3852/10, 
τις προαναφερόμενες διατάξεις νόμων, 
 
 Τις εισηγήσεις : του Προέδρου Ο.Ε., των υπηρεσιών του Δήμου, τη μεταξύ 
των μελών συζήτηση,  
 
 

Ομόφωνα   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού  4.046,70 €,   σε βάρος των 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 κ.α. 10/7134.1002 για 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,  ως η από 10.5.2012 τεχνική έκθεση των 

υπηρεσιών του Δήμου η οποία προσαρτάται στο σώμα της απόφασης ως 

αναπόσπαστο μέρος της.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Η Πράξη αυτή πήρα αύξοντα αριθ. : 109/2012 
 

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η 

συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρών πρακτικό και αφού 

αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Υπογραφή) 

 
 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

Ο    Αντιπρόεδρος  Ο.Ε. : Καρασαββίδης Δημήτριος  
     
 ΤΑ  ΜΕΛΗ (τακτικά):  

(Υπογραφές)  
1. Μαρμαρίδης Σταύρος  
2. Παπακώστας Χαράλαμπος  
3. Παπαχρήστος Νικόλαος  
4. Τερζής Χρήστος  
5. Ντότση Πασχαλίνα  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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