
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17 η / 2018  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

           Προς τα μέλη : 
1. Καρασαββίδη Δημήτριο  
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελο 
3. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή  
4. Zιακούλη Ηλία  
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 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση  της προμήθειας β) επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας  γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης 
(τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, γενική και ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων)  δ) καθορισμός όρων του   διαγωνισμού  και ε) 
επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης   για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού».  
 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

           ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    3-5-2018  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  7570  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του από 16-4-2018 πρακτικού που αφορά το Β  στάδιο 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών - αξιολόγηση 
(προσωρινή κατακύρωση), σχετικά με τον διαγωνισμό για την «Συντήρηση - 
επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.944,00 ευρώ για 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ  2018».   
 
 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.349,71 ευρώ 
σε βάρος των  Κ.Α. 10.6612.1003 και Κ.Α. 10.6612.1002 του οικονομικού 
έτους 2018 για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Μερική ανάκληση διάθεσης πίστωσης Κ.Α. (Αρ. Πρωτ. 177/24-4-
2018).  
 
 
 
ΘΕΜΑ 6o: Τροποποίηση της υπ  αριθ. 54/2018 απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.080,00 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.1002 για «Υπηρεσία παροχής συμβουλών σε 
θέματα σχεδιασμού - εναρμόνισης των στοιχείων διαγωνιστικής διαδικασίας 
υλοποίησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
στον Ν.4412/2016 και τις εγκυκλίους/υα αυτού καθώς και στον νέο ΚΤΣ 
2016».  
 
 
 
ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης για α) την ακύρωση της υπ’ αρ. 23/2018 
απόφασης της  
Οικονομικής Επιτροπής και β) Λήψη νέας περί: έγκρισης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού 26.206,16 ευρώ για την ετήσια υποστήριξη 
λογισμικού της εταιρείας OTS Α.Ε. που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του 
Δήμου, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.10.6266.1001  του προϋπολογισμού του 
έτους 2018.  
 
 
 



ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης για α) «Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης 
14.980,00 ευρώ για  Αποστολή παιδιών του Δήμου  μας σε παιδικές 
κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2018» και β) «Ορισμό 
επιτροπής για παραλαβή δικαιολογητικών για συμμετοχή ιδιοκτητών 
κατασκηνώσεων».   
 
 
ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ. αίτησης 6537/12-4-2018).  
 
 
 
ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ. αίτησης 6535/12-4-2018).  
 
 
 
ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ. αίτησης 7175/25-4-2018).  
 
 
 
ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 3.293,91 για την «Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροδότησης και 
φωτιστικών σωμάτων», β) έκδοση εντάλματος προπληρωμής και γ) ορισμό 
υπολόγου.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.997,51 ευρώ 
για την «Ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού προστασίας από 
ιούς για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου» σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 02.10.6266.1002 και διάθεσης σχετικής πίστωσης.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 15o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης  
στους Κ.Α.  10.6634.1000 ,  15.6634.1001  και ΚΑ:  20.6634.1006 για το 
τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του Δήμου ποσού  18.513,53 ευρώ 
για το Δήμο Ωραιοκάστρου  β)  έγκριση των εγγράφων της σύμβασης της με 
αριθμ.1/2018 ενιαίας μελέτης του Δήμου γ) κατάρτιση  όρων της διακήρυξης 
και δ) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης  για την Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών 
του Προσώπων (ΔΟΠΠΑΩ, ΔΗΚΕΩ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), ενδεικτικού προϋπολογισμού 
209.244,53  ευρώ με Φ.Π.Α.24%.  
 
 
 



ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του από 27-4-2018 πρακτικού διαγωνισμού για τον 
έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς - αξιολόγηση 
που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000,00 € σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6142.1002 προϋπολογισμού έτους 2018 για την 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016 (GDPR) ΚΑΙ ΓΙΑ DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO) 2018-2019» συνολικού προϋπολογισμού 23.808,00 €. (Το υπόλοιπο 
ποσό των 10.808,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019).  
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
  Διοικητικού, Οικονομικού, Προγραμματισμού και 

Δ.Ε Ωραιοκάστρου  
 


