
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 3 / 4-2-2020  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1677 /31-1-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 4-2-2020  

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) Σύστασης Παγίας 
Προκαταβολής έτους 2020, β) ορισμού Υπολόγου και του 
αναπληρωτή του, γ) ορισμού ποσού  6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ  
00.8251.1000 με τίτλο «Πάγια  Προκαταβολή» δ) ορισμού δαπανών 
που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος 
τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους 
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού 2020  και ε) υπογραφής 
«σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής 
Winbank» και της «Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα 
ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. 
και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω 
των παραπάνω συστημάτων. 

12 Ομόφωνα 

2 
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2020, 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

13 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Απολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 06/2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 
 
 

14 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

4 Λήψη απόφασης για διαγραφή η μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν τον κ. Κ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ.      15 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής της κας 
Α. ΚΑΡΑΙΛΑΝΙΔΟΥ. 16 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για α) συμμόρφωση ή μη της Οικονομικής 
Επιτροπής με τα αναγραφόμενα στην υπ’αριθ. 31/2020 απόφαση 
του 5ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. και β) ακύρωση της 
υπ’αριθ.140/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
επαναφορά της διαγωνιστικής διαδικασίας στο χρόνο έκδοσης της 
πράξης που έχει ακυρωθεί. 

17 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 



7 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας β) επιλογή 
του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας γ)έγκριση εγγράφων της 
σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, συγγραφή 
υποχρεώσεων) δ)καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ε)επιλογή 
κριτηρίου ανάθεσης για τις «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της πράξης ‘ Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Ωραιοκάστρου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

18 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

8 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 . 

19 Ομόφωνα 

9 

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του υποφακέλου 
των οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου & των Νομικών του 
Προσώπων». 

 

20 
Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,4-2-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


