
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095
Email: grammateia-oe@oraiokastro.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 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 
συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 
και β) την υπ’αρ. 40/31-03-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID- 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων», στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (ώρα έναρξης) 
με 15:00 (ώρα λήξης) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα κάτωθι 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021», που εμπίπτει στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του 
άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΟΔΩΝ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

Ημερομηνία: 30.04.20

Αρ. Πρωτ: 6428
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ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ», που 
εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021»(Αρ. μελ. 
6/2020) και β) καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισμού(με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021»(Αρ. μελ. 6/2020).

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»(Αρ. μελ. 7/2020) 
και β) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
(με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΟΔΩΝ»(Αρ. μελ. 7/2020)

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ»(Αρ. μελ. 8/2020) β) 
καθορισμού των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού(με 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του 
έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ»(Αρ. 
μελ. 8/2020)

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) εκτέλεσης της προμήθειας  
β) επιλογής του τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας  γ) έγκρισης εγγράφων 
της σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων)  
δ) καθορισμού όρων του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου 
ανάθεσης για την «Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών στον Δήμο Ωραιοκάστρου» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 349.997,44 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Α΄  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία 
PPIMULA A.E.B.E.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών και

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, 
λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η 
συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου.


