Ημερομηνία: 23.10.20
Αρ. Πρωτ: 18818

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30η / 2020 ΕΚΤΑΚΤΗ 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, στην 30η
ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 23
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 (ώρα έναρξης) με 15:30
(ώρα λήξης), δια περιφοράς, 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), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
και Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα
κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 17ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

του

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη τροποποίησης της
υπ’αριθμ. 257/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
του αρ.32 του Ν.4412/2016 για τη δαπάνη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
Δήμου Ωραιοκάστρου (για την κατηγορία 6 του διαγωνισμού).

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της πράξης ένταξης του
Δήμου Ωραιοκάστρου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ, με τίτλο πράξης:
‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες’.
ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη ανάθεσης της υπηρεσίας
«Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ωραιοκάστρου» σύμφωνα με το άρθρο
32 παρ.γ του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Α΄ πρακτικού
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς) και Β΄ πρακτικού
(ελέγχου - αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του διαγωνισμού «Διαχείριση
ογκωδών & αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του
Δήμου Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη υποβολής αίτησης για
χρηματοδότηση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης με
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27,41 ΚΑΙ 57» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί»,
συνολικού προϋπολογισμού 131.716,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω χρονικών περιορισμών και
αναγκαιότητας άμεσης λήψης αποφάσεων σε θέματα σχετικά με την προστασία της
δημόσια υγείας από τη λοίμωξη covid - 19.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλουν τη ψήφο τους
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email (grammateia-oe@oraiokastro.gr) ή σε
περίπτωση αδυναμίας με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
και
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου

