
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30 η  / 2017  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
           Προς τα μέλη : 

1. Καρασαββίδη Δημήτριο  
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελο 
3. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή  
4. Iωσηφίδη Κυριάκο  
5. Καραστερίου Ευάγγελο  
6. Λοκοβίτη Νικόλαο  
7. Σαραμάντο Δημήτριο  

                                 8. Παπακωνστωντίνου Γεώργιο 
 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) να παραστείτε στην  τακτική δημόσια συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων 
(ισόγειο), που θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 112.241,08 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.1006 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης χώρου για στέγαση 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δήμου Ωραιοκάστρου στη Δ.Κ. Λητής.  
 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε.  00.6824.1000 για την «Επιστροφή ποσού από μη επιλέξιμη 
δαπάνη».  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    9-10-2017  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  22960  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης ποσού 245.415,58 ευρώ και διάθεση πίστωσης 
δαπάνης  Π/Υ 2017 για «Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ωρ/στρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) «.  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.753,50 ευρώ 
σε βάρος των Κ.Α. 15.6061.1000, 20.6061.1002 και 30.6061.1002 για την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού 
του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.400,00€ σε 
βάρος Κ.Α εξόδου 10.6115.1004 με τίτλο «Ορκωτοί Λογιστές ( έλεγχος 2017 
)», προϋπολογισμού 2017.  
 
 
ΘΕΜΑ 7o: Μερική ανάκληση διάθεσης πίστωσης Κ.Α.  
 
 
ΘΕΜΑ 8o: Μερική ανάκληση διάθεσης πίστωσης Κ.Α.  
 
 
ΘΕΜΑ 9o: Μερική ανάκληση διάθεσης πίστωσης Κ.Α.  
 
 
ΘΕΜΑ 10o: α) έγκριση  της προμήθειας β) επιλογή του τρόπου εκτέλεσης  
της προμήθειας  γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές 
προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, ενδεικτικός προϋπολογισμός, 
έντυπο οικονομικής προσφοράς )  δ) καθορισμός όρων του   διαγωνισμού  και 
ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
ειδών κοινωνικού παντοπωλείου».  
 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.976,00 € σε 
βάρος του Κ.Α.Ε.  02.10.6266.1004 για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης 
τεχνικών μέτρων ασφαλείας  του Computer Room του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του από 06-10-2017 πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς - αξιολόγησης για την 
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτηση παιδιών των παιδικών σταθμών 
του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου».  
 
 
ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 1.268,13 ευρώ για την «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 



στον Δήμο Ωραιοκάστρου», β) έκδοση εντάλματος προπληρωμής και γ) 
ορισμό υπολόγου.  
 
 
ΘΕΜΑ 14o: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (2) 
διαμερισμάτων επί της οδού Φιλίππου 3 στον Δήμο Θεσσαλονίκης.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
  Διοικητικού, Οικονομικού, Προγραμματισμού και 

Δ.Ε Ωραιοκάστρου  
 

 


