
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η / 2019  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 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Νομιμοποίηση παράστασης ενώπιον του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 
22/1/2019 ενώπιον του ΣτΕ σε υπόθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 22-1-2019 
πρακτικού, του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου και των νομικών προσώπων 
(ΔΟΠΠΑΩ, ΔΗΚΕΩ, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)».  
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ    28-1-2019  
           Αρ. Πρωτοκόλλου :  1968  

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση του από 28-1-2019 πρακτικού διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 
για την υπηρεσία «Application of innovative techniques for improving drinking 
water quality in urban areas και ακρωνύμιο «Aquality» στα πλαίσια του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014».  
 
 
ΘΕΜΑ 4o: Ακύρωση της 252/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Τροποποίηση της 318/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
 
 
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση επιλογής του τρόπου εκτέλεσης  
της Δράσης 4.1.1 :  «Προμήθεια οχήματος  κινητής Μονάδας Υγείας» του 
έργου με τίτλο «REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με 
ακρωνύμιο «REMOTE»,  στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, 
β) έγκριση εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), γ) καθορισμό 
όρων του   διαγωνισμού και δ) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης των 
υπηρεσιών υλοποίησης της ανωτέρω δράσης του έργου με τίτλο «REMOTE 
HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «remote CARE» ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A 
«ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».  
 
 
ΘΕΜΑ 7o: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Αρ. 
Πρωτ. 10/28-1-2019).  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
 

Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικού  και Δ.Ε Ωραιοκάστρου 


