
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28 η / 2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

           Προς τα μέλη : 
1. Ζιακούλης Ηλίας 
2. Λαζαρίδης Αριστείδης 
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
4. Μαρμαρίδης Σταύρος 
5. Τερζής Χρήστος 
6. Ματσουκατίδης Θεόδωρος 
7. Τσακαλίδης Ηρακλής 

                                   8. Παπακωνσταντίνου 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 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
(αρ.πρωτ. 20369/20-09-2019).  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση ή μη του από 12-09-2019 Γ΄ Πρακτικού – Ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και 
λιπαντικών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» και 
κατακύρωση ή μη της σύμβασης. 
 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών 
προσώπων) οχημάτων - µηχανημάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 
ευθύνης του Δήµου Ωραιοκάστρου µε τη διαδικασία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος και για το χρονικό διάστηµα από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της πρόσκλησης έως ένα  (1) έτος. 

 
ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή της «Παγίας Προκαταβολής» και 
αναπληρωτή αυτού, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 
 
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για διαγραφή η μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν τον θανόντα κ. Ψ.Σ. μετά από αίτηση της συζύγου του κα Ψ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για διαγραφή η μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν την κα Τ.Α. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του υποφακέλου των 

οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με α/α 

74781 , για την «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του υποφακέλου των 

οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με α/α 

75895,1 για την «Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης για την 

ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στη Δ.Κ. Λητής Δήμου Ωραιοκάστρου». 

ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 23-09-2019 
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 78916,1 που αφορά την 
« Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης & την προμήθεια εξοπλισμού για την 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Remote healthcare service 
provision” με ακρωνύμιο ‘Remote Care’. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
       Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και      

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 


