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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 36η / 2020 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 σήμερα, να συμμετέχετε στην 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια 
τηλεδιάσκεψης στις 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 (ώρα έναρξης) με 
12:00 (ώρα λήξης) 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), Α.Π. 60249/22-
09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας του 
έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΊΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου  Πρωτοκόλλου  Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 
ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Ημερομηνία: 27.11.20

Αρ. Πρωτ: 21044

mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr
mailto:grammateia-oe@oraiokastro.gr


ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ 
ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για α) Έγκριση ή μη σύναψης τριμερούς Προγραμματικής  
Σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 
του Ν. 4555/2018 και ισχύει), μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Αναπτυξιακής 
Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης-Αναπτυξιακή ανώνυμης εταιρίας ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) 
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  (μέσω του Ειδικού λογαριασμού κονδυλίων 
Έρευνας) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων και 
δεδομένων ιστορικής περιόδου Α’ Παγκοσμίου πολέμου, στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και προετοιμασία φακέλου προς αναζήτηση χρηματοδότησης για 
την ωρίμανση και την υλοποίηση παρεμβάσεων ιστορικό-κοινωνικού περιβάλλοντος 
τοπικών χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος εντός του Δήμου», β)Έγκριση ή μη της 
δαπάνης, γ) Ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) 
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α)υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης 
του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στην 1η Πρόσκληση – Νοέμβριος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4, 
«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», για το έργο: «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 
49.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,β)Της εξ'ολοκλήρου κατάρτισης του 
Σ.Φ.Η.Ο από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/ 30-09-2020, γ) Δέσμευσης για αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφ'όσον εγκριθεί 
και δ) Εξουσιοδότησης του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 
ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
  
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη αποδοχής των όρων της 
χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου ύψους 363.000,00 ευρώ για το έργο με τίτλο 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ" του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 και β) Εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης και 
κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας για το σκοπό αυτό.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης) του Δήμου Ωραιοκάστρου από το ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : "Χρηματοδότηση του 
Δήμου Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης για αντιμετώπιση προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)", ύψους 260.000,00€.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, 
ύψους 133.139,15 ευρώ.



ΘΕΜΑ 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης α) περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα και υποβολής της πράξης του Δήμου Ωραιοκάστρου με τίτλο «εκπόνηση 
μελετών για την ανέγερση σχολικών κτιρίων: του 4ου Δημοτικού Ωραιοκάστρου και του 
2ου Νηπιαγωγείου Δρυμού» της Πρόσκληση IV - Άξονας προτεραιότητας "Πολιτική 
Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική Βοήθεια", με τίτλο "Ωρίμανση 
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος", β) αποδοχής κάλυψης από 
ιδίους πόρους, του επιπλέον ποσού χρηματοδότησης από το Δήμο Ωραιοκάστρου και 
εξασφάλισης των επιπλέον χρηματικών πόρων, και γ) αποδοχής της τεκμηρίωσης 
σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών και βεβαίωση τους.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  τροποποίησης της υπ'αριθμ. 345/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την Α.Π. 8981/10-06-2020 αίτηση της εταιρείας 
«ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ Δ – Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την Α.Π. 18063/13-10-2020 αίτηση της εταιρείας 
«Α. ΧΟΥΤΟΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 138/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.).

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 48/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για 
εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών 
κατά την συζήτηση αίτησης της εταιρείας ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. για τη συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 2533/19 απόφασης του 
Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας  και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 95904/2020 και τίτλο «Προμήθεια ενός 
αναρροφητικού σαρώθρου στο Δήμο Ωραιοκάστρου».

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών 
- φυσικών προσώπων) οχημάτων -μηχανημάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του 
∆ήµου Ωραιοκάστρου µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χρονικό διάστηµα   από την 
κατάρτιση του μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων-μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου έως και 31-12-2021 με δυνατότητα 
παράτασης τριών (3) μηνών δηλαδή έως και τις 31-03-2022».



ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη δικηγόρου για την άσκηση ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, με 
αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της με αριθ. 566/30-09-2020 σύμβασης μίσθωσης, της 
συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ναταλίας Καζανά, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο 
εκμίσθωσε στον Εργασιακό Παραγωγικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΝΙΚΗ» έκταση εμβαδού 214.968,95τ.μ. στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. 
Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, για εκμετάλλευση λατομείου 
αδρανών υλικών (ΑΒΛ 65) και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
έτους 2020.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου


