
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η / 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. Λαζαρίδη Γεώργιο  

                                    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 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ  1o: Έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών- Στοιχείων 
Ισολογισμού) Δ΄τριμήνου έτους 2018. 
 
ΘΕΜΑ  2o:  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 
2992/2018, Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.  
 
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης) 
κατά της υπ’ αριθμ. 254/2019 απόφασης του ΙΒ΄Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά στην υπόθεση του «Παναγιώτη 
Κανταρτζή κ.λ.π.». κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου.   
 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    22-02-2019  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  4264 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως του Δήμου 
Ωραιοκάστρου κατά της υπ' αριθμ. 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Ήφαιστος Στεφάνου Α.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση του από  20-02-2019,  2ου 
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το 
έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ» και β)  
κατακύρωση της σύμβασης στον Ε.Δ.Ε. «ΠΑΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟ»  με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης  51,30%. 
 
ΘΕΜΑ  6o: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση του από  20-02-2019,   2ου 
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το 
έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και β)  κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΟΔΟ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
61,73 %.  
 
ΘΕΜΑ  7o: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης 
για την αξιολόγηση της προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού 
Μελετητή για το Έργο «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου». 
 
ΘΕΜΑ  8o: α)Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
(ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. Μελέτης:11/2016), που θα 
χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου και β) Καθορισμός όρων 
διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – 
ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του ως άνω έργου, σύμφωνα με τη 
μελέτη.  
 
ΘΕΜΑ  9o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και 
λιπαντικών Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων», β) 
καθορισμό   τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας,  γ) έγκριση  των εγγράφων 
της με αριθμ. 1/2019 ενιαίας μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης 
– θέρμανσης και λιπαντικών Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του 
Προσώπων (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή, ΔΗ.Κ.Ε.Ω. και Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. για δύο έτη ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισμού 1.254.090,12 ευρώ με Φ.Π.Α.», δ) καθορισμό  των όρων 
της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης της 
σύμβασης. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
 

Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικού  και Δ.Ε Ωραιοκάστρου  


