
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5 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  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην 
ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν τον κ. Θ. Αποστολίδη. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν τον κ. Κ. Δουραλη. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου : «Ανάπλαση πλατείας ‘ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ’ στο Μελισσοχώρι, που 
εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της 
περίπτωσης α΄ της παρ.8, του άρθρου 221, του  Ν.4412/2016». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 2ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 . 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

    
………. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 

Ημερομηνία: 13.03.20

Αρ. Πρωτ: 4710



ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ. 
49/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς της υπ’αρ. ΑΓ606/27-12-2019 αγωγής του κ. Απόστολου Πρόιου 
κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από σχετική αίτηση. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς της υπ’αρ. ΑΓ516/13-11-2019 αγωγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΣΑΪΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ» κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα 
από σχετική αίτηση. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση Παγίας Προκαταβολής Κοινοτήτων έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αρ. 7/2020 απόφασης 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης  Ωραιοκαστρου» που  αφορά την 1η αναμόρφωση 
(υποχρεωτική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αρ. 19/2020 απόφασης 
της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ωραιοκάστρου» που  αφορά κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης 
προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφοράς 
(υπόθεση κ. Παπαδόπουλου Αιμίλιου). 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του κληροδοτήματος της 
Σταυρούλας Παπέ με σκοπό τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την 
επωνυμία «Δημήτριος και Μαγδαληνή Παπέ», με έδρα την Κοινότητα 
Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και σκοπό την 
περίθαλψη απόρων γερόντων και σε περίπτωση αποδοχής, τη λήψη  
απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου να 
υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς και 
να μεριμνήσει για τη μεταγραφή αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Αντιδήμαρχος  

       Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και          
  Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 


