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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η / 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς 
Α) τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Ζιακούλη Ηλία
2. Λαζαρίδη Αριστείδη
3. Καζαντζίδη Χαράλαμπο
4. Ζάπρα Χριστίνα
5. Τερζή Χρήστο
6. Σκαρλάτο Παντελή
7. Τσακαλίδη Ηρακλή 
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο

Β) τους  Προέδρους των Κοινοτήτων:
               - Δρυμού κ. Πατσαλά Κωνσταντίνο
                - Λητής κ. Χατζηαντωνίου Απόστολο

- Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλο Αθανάσιο
- Μεσαίου κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο
- Νέας Φιλαδελφείας κ. Γιαϊλατζόγλου Νικόλαο
- Νεοχωρούδας κ. Σαραμούρτση Χρήστο
- Πενταλόφου κ. Σπυρόπουλο Πάτροκλο
- Ωραιοκάστρου κα. Αραμπατζίδου Μαρία 

Γ) τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΩ.
κ. Πανιώρη Αναστάσιο

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 18η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:30 (ώρα έναρξης), δια τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ 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), 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), Α.Π. 
77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020, Α.Π. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1)Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 (ΑΔΑ:6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ)  Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα 
της ημερήσιας διάταξης:

Ημερομηνία: 20.05.21

Αρ. Πρωτ: 9975

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
http://presence.gov.gr/


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Γ΄ Πρακτικού 

(αποσφράγιση -έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό 106216 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και κατακύρωση της 

σύμβασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για α)έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης 

του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΕΣΗΔΗΣ) για την 

ανάθεση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για Αποδοχή των όρων και εγκρίσεις για την υποβολή 

της πρότασης : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου 

Ωραιοκάστρου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Χωριστή 

Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων», του Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον».

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για α) Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου 

Ωραιοκάστρου στο Πρόγραμμα  "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 08 με τίτλο : «Smart cities, ευφυείς 
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και 
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19», 2) Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, 

3) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την 

υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και όλων των σχετικών εγγράφων αυτής.



ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για 1)έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου 

Ωραιοκάστρου στο Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ στον άξονα προτεραιότητας 

«Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 

Δήμους» και με τίτλο πράξης «Δήμος Ωραιοκάστρου – Ολοκληρωμένες Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης», 2) αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και 3) 

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την 

υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και όλων των σχετικών εγγράφων αυτής.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων νομικής 

υποστήριξης αιρετού, ύστερα από σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. 

68/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 51/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου 

(Δ.Η.Κ.Ε.Ω.).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 

για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

έτους 2021.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και 

Πράξη Εφαρμογής Περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο 

διάγραμμα Π1.1 του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου», καθώς και για την επιβολή ή όχι της 

πλήρους απαγόρευσης των εργασιών δομήσεως (αναστολή οικοδομικών αδειών 

και εργασιών) στην εν λόγω περιοχή για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παραλαβής μελετών α) 

Κτηματογράφησης β)Πολεοδομικής μελέτης και γ)Υψομετρικής μελέτης (β’ 

κεφάλαιο) της σύμβασης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής 

Περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1 του 

ΓΠΣ Ωραιοκάστρου», όπως διαμορφώθηκαν μετά την οριστική από 16-03-2021 

γνωμοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.Π.Ε. Θεσσαλονίκης.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο σύστημα, τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλουν τις ψήφους τους με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής (grammateia-
oe@oraiokastro.gr). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
και

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου
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