
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095
Email: grammateia-oe@oraiokastro.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15 η / 2020 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τα μέλη :
1. Ζιακούλη Ηλία
2. Λαζαρίδη Αριστείδη
3. Καζαντζίδη Χαράλαμπο
4. Μαρμαρίδη Σταύρο
5. Τερζή Χρήστο
6. Σκαρλάτο Παντελή
7. Τσακαλίδη Ηρακλή
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να 
παραστείτε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 
γίνει στις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 09:00, δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών, και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-
2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,  για 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020  κατόπιν της υπ’αριθμ. 9156/12-06-2020 εισήγησης 
του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου και προμηθειών (με ημερομηνία 
κατάθεσης στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 29-06-2020). 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9685/19-06-2020 εισήγησης του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9688/19-06-2020 εισήγησης του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

Ημερομηνία: 02.07.20

Αρ. Πρωτ: 10879
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ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9691/19-06-2020 εισήγησης του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

ΘΕΜΑ 5ο:  Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9692/19-06-2020 εισήγησης του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

ΘΕΜΑ 6ο:  Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9694/19-06-2020 εισήγησης του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

ΘΕΜΑ 7ο:  Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ.9696/19-06-2020 εισήγηση του τμήματος εσόδων, 
περιουσίας και ταμείου.

ΘΕΜΑ 8ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 25/2020 
απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

ΘΕΜΑ 9ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 77/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.).

 ΘΕΜΑ 10ο:  Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αριθμ. 91/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 11ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την 
«Προμήθεια για εγκατάσταση αυτόματης συρόμενης πόρτας για το κτίριο του 
Δημαρχείου Ωραιοκάστρου».

ΘΕΜΑ 12ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) των 
εγγράφων της με ημερομηνία 05/11/2019 μελέτης με τίτλο «προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
74.357,94 ευρώ με Φ.Π.Α., δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του 
διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 13ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης 
συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 241.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., β) καθορισμού του τρόπου 
εκτέλεσης της προμήθειας, γ) των εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων) δ) καθορισμού των όρων της 
διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της 
σύμβασης.

ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 89302 για την «Προμήθεια διαμορφωτή 
γαιών του Δήμου Ωραιοκάστρου».



ΘΕΜΑ 15ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού (με έγγραφη διαδικασία) και ημερομηνία λήξης προσφορών την 
15/06/2020, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 79/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης «Ενέργειες και 
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου ‘Ανοικτό κέντρο εμπορίου 
Δήμου Ωραιοκάστρου’ με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.954,39 ευρώ για την 
προσαρμογή της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
ΕΥΔ ΕΠ ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας της μελέτης 
«Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» με συνοπτικό διαγωνισμό, 
β) του με αριθμό μελέτης 11/2020, Φακέλου Σύμβασης - Προεκτίμησης 
Αμοιβών της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του 
έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» και γ) 
των όρων διακήρυξης της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής 
ωρίμανσης του έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"

ΘΕΜΑ 17ο:  Λήψη απόφασης για α)άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου, 
καταβολής μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσεως και β)ανάθεσης ειδικής 
πληρεξουσιότητας σε πληρεξούσιο δικηγόρο κατόπιν της υπ’αρ.9506/17-06-
2020 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς μελέτης 
από την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 19ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τροποποίησης της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ωραιοκάστρου, με 
την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την πράξη με 
τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality 
in urban areas» Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος 
επεξεργασίας νερού στη Δ.Ε. Ανθούπολης (Κόστος δράσης :350.000,00 ευρώ 
καθαρή αξία/84.000,00 ευρώ ΦΠΑ), δυνάμει της υπ’αριθμ. 38/2018 απόφασης 
του Δ.Σ.  β)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης 
και γ) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως Φορέα Υλοποίησης στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

ΘΕΜΑ 20ο:   Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) του από 02-06-2020 
πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – 
απομαγγανίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στο ΔΚ Λητής 
Δήμου Ωραιοκάστρου και β) κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) τευχών δημοπράτησης (Αρ. 
μελ. 3/2020) , β) διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού και γ) 
καθορισμός όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ‘ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ’ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ».



ΘΕΜΑ 22ο:   Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’αριθμ. 
12/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (συμπλήρωση ως προς το 5ο 
σκέλος της απόφασης).

ΘΕΜΑ 23ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και του 1ου πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 24ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 25ο:  Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς της υπ’αριθμ. ΑΓ166/28-05-2020 αγωγής του κ. Πάλλα Αστέριου 
κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από σχετική αίτηση».

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ" ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ "ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ" ΣΤΗ Δ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του 
Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 
που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 28ο:  Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη τροποποίησης Σχεδίου 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 29ο:  Λήψη  απόφασης για έγκριση αποδοχής ποσού 207.154,87 ευρώ 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 56644/2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τομέας: περιφερειακά 
προγράμματα, υποτομέας: έργα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
συλλογική απόφαση: ΕΠ008 ΤΡΟΠ.0).

ΘΕΜΑ 30ο:  Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 23/2020 
απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

ΘΕΜΑ 31ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  κατόπιν της υπ’αριθμ. 10.864/02-
07-2020 εισήγησης του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου και 
προμηθειών.



ΘΕΜΑ 32ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  κατόπιν της υπ’αριθμ. 10.865/02-
07-2020 εισήγησης του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου και 
προμηθειών.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
και

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου


