
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η / 2019  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 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο, για άσκηση προσφυγής 
και αίτηση αναστολής κατά της υπ’αριθμ. οικ. 6943/4-02-2019 απόφασης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για α) Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 
2019, β) ορισμό Υπολόγου και του αναπληρωτή του, γ) ορισμός ποσού  
6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ  00.8251.1000 με τίτλο «Πάγια  Προκαταβολή» 
και δ) ορισμός 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 2019.  
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    7-2-2019  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  2958  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



 
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 
214.923,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, β) επιλογή του τρόπου 
εκτέλεσης  της προμήθειας  «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου», γ) έγκριση των 
εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), δ) καθορισμός 
όρων του   διαγωνισμού και ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας.  
 
 
ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ. Πρωτ. 433/1-2-2019).  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
 

Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικού  και Δ.Ε Ωραιοκάστρου  


