
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24 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 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 
χρήσης και Πίνακα διάθεσης) Οικονομικού έτους 2017.  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: 9η Αναμόρφωση  εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018. (Αρ. Πρωτ. 323/27-6-2018).  
 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης ποσού και ψήφιση πίστωσης δαπάνης ποσού 
120.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδου 00.6331.1001 με τίτλο «Λοιποί φόροι 
και τέλη» Π/Υ 2018 ( αφορά καταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2017).  
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

            ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    29-6-2018  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  11314  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης ποσού 4.600 € και διάθεση πίστωσης σε βάρος 
των ΚΑΕ 70.6041.1000  και 70.6055.1000  με τίτλους  «Αποδοχές ατόμων 
που κάνουν πρακτική στο Δήμο (ΟΑΕΔ)» και «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 
ατόμων που ασκούν πρακτική στο Δήμο (ΟΑΕΔ).  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.600,00 ευρώ σε 
βάρος του  ΚΑΕ  70.6041.1001 με τίτλο  «Αποδοχές ατόμων που ασκούν 
πρακτική άσκηση».  
 
 
ΘΕΜΑ 6o:  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πiστωσης συνολικού ποσού 630,00 
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.1001, για τη συμμετοχή της Δ/ντριας Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών σε «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο».  
 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση όρων δημοπρασίας με βάση το Π.Δ. 270/81, για τη 
μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση και διανομή προϊόντων του 
προγράμματος ΤΕΒΑ Δήμου Ωραιοκάστρου.  
 
 
ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει της υπ  αριθ. 11078/27-6-2018 αίτησης.  
 
 
ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει της υπ  αριθ. 10643/21-6-2018 αίτησης.  
 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.050,00 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.1002, για τη συμμετοχή τριών (3) τεχνικών 
υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο - διημερίδα.  
 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.1007 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 για παροχή υπηρεσιών: «Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση 
πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο της ύδρευσης Δ.Ε. Μυγδονίας».  
 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.1003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 για παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσίες ρύθμισης κατασκευών του κτιρίου 
του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013».  
 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του από 25-6-2018 πρακτικού του διαγωνισμού 
«Συντήρηση - Επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 



 
ΘΕΜΑ 14o: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 122/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
 
 
ΘΕΜΑ 15o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 1.362,92 ευρώ για την «Τοποθέτηση Φωτιστικών 
Σωμάτων», β) την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και γ) τον ορισμό 
υπολόγου.  
 
 
ΘΕΜΑ 16o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση εκ νέου 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 17o: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου για το 
έργο «Προσθήκη παθητικού ηλιακού συστήματος για τη στέγαση του ανοιχτού 
κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου - εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου» (απόφαση 154/2018 Δ.Σ. Δήμου 
Ωραιοκάστρου με ΑΔΑ: 6Ε1ΝΩΗΖ-Ω5Κ), κατάρτιση των όρων πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του 
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.   
 
 
ΘΕΜΑ 18o: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου για την 
προμήθεια μηχανημάτων έργων στα πλαίσια του προγράμματος του 
Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (απόφαση 87/2018 Δ.Σ. Δήμου 
Ωραιοκάστρου με ΑΔΑ: ΩΧΖ2ΩΗΖ-5ΓΦ), κατάρτιση των όρων πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του 
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
  Διοικητικού, Οικονομικού, Προγραμματισμού και 

Δ.Ε Ωραιοκάστρου  


