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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19 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 19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 
γίνει στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 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 της υπ' αριθμ. 90/2020   
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου 
"ΔΗ.Κ.Ε.Ω.".

 ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη κύριας οφειλής του Σ.Ι. του Ε. 
και μεταφορά αυτής στους κληρονόμους του πραγματικού οφειλέτη Σ.Ι. του 
Α.,κατόπιν της Α.Π. 10919/22-07-2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, 
Περιουσίας και Ταμείου.

Ημερομηνία: 23.07.20

Αρ. Πρωτ: 12471
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ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για α) έγκριση συμμετοχής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο ευρωπαϊκό έργο  με τίτλο“EU Youth under the same roof” 
το οποίο κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus + Youth 
Together», Key Action 3 – Support for Policy Reform European Youth 
Together, β)έγκριση συνεισφοράς του 20% του προϋπολογισμού με ιδίους 
πόρους για τις δράσεις του έργου και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υ̟πογραφή όλων των ̟απαραίτητων και σχετικών εγγράφων για την υ̟ποβολή 
της πρότασης.

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού».

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς ύδατος Δρυμού – 
Λητής και Μελισσοχωρίου».

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για α)έγκριση του από 21-07-2020 2ου πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το έργο 
«Συντήρηση πεζοδρομίων και τσιμεντοστρωμένων οδών» και β) κατακύρωση 
της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91436/2020 για την 
«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
στο Δήμο Ωραιοκάστρου».

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων από 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωραιοκάστρου».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού 
καθαριότητας ορισμένου χρόνου.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη των υπολοίπων των 
μισθωμάτων (60%) που οφείλει η Α. Μ. του Ν. στον Δήμο Ωραιοκάστρου για 
την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού γυμναστηρίου 
«ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» για το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν μετά τη διαγραφή του 40% που έχει ήδη γίνει βάσει των 
εκτάκτων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν λόγω του COVID-19 βάσει 
αίτησής της με αρ.πρωτ.11688/13.7.2020.



ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της 
υπ’αρ. 4308/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010.

       
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  απολογισμού χρήσης 
2019.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 13ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
και

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου


