
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 48 η / 2018  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 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση της υπ  αριθ. 303/2018 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 
Ωραιοκάστρου οικονομικού έτους 2019», μετά απ  τη γνώμη του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019.  
 
 
ΘΕΜΑ 3o: 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Αρ. 
πρωτ. Εσωτ.  600/07-12-2018).  
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

          ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    7-12-2018  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  22010  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2018 
& αποκατάσταση αυτής.  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για α) επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την 
«Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών 
υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε απομακρυσμένες 
μονάδες υγείας στο Δήμο Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTE 
CARE» στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  
INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»«,  β) έγκριση εγγράφων 
της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, 
γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων)  
γ) καθορισμός όρων του διαγωνισμού  και δ) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης 
για την προμήθεια «Προμήθεια οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
υγείας σε απομακρυσμένες μονάδες υγείας στο Δήμο Ωραιοκάστρου στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο «REMOTE HEALTHCARE SERVICE 
PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTE CARE» στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»«. 
 Π/Υ 112.903, 23 € + 24% Φ.Π.Α. 27.096,77 € = 140.000,00 €».  
 
 
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από  07-12-2018  1ου 
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της 
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ» και 2) ανάθεση της σύμβασης στον 
προσωρινό μειοδότη.  
 
 
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του από 6-12-2018 πρακτικού, του συνοπτικού, δημόσιου 
διαγωνισμού με αριθμό 143/16-11-2018 για «Προμήθεια αλατιού για τις 
ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου 2018 - 2019».  
 
 
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του από 6-12-2018 πρακτικού, του συνοπτικού, δημόσιου 
διαγωνισμού με αριθμό 16476/1-10-2018 για «Εργασίες αποχιονισμού των 
οδών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου».  
 
 
ΘΕΜΑ 9o: Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος για το 
Δικαιούχο Προσωπικό και τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών Προσώπων (ΔΗ.ΚΕ.Ω. και 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 
δ του ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 παρ.2α του Ν. 4412/16. (Σχ. υπ  αριθ. 
308/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).  



 
 
ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από  06-12-2018  2ου 
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το 
έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 2) κατακύρωση της 
σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο.  
 
 
ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης για την «Έγκριση κατάρτισης μητρώου 
ιδιοκτητών (εταιριών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου 
- μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ωραιοκάστρου για το χρονικό 
διάστημα από 11-1-2019 έως 31-12-2019 με τη διαδικασία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος».  
 
 
ΘΕΜΑ 12o: Καθορισμός συντελεστή του ΤΑΠ και ειδικά: «Καθορισμός 
συντελεστή του ΤΑΠ και αξίας ακάλυπτης έκτασης σε αγρό με κτίσμα σε όλες 
τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 
2019».  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
 

Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικού  και Δ.Ε Ωραιοκάστρου 


