
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 35η / 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς 
Α) τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Κανταρτζή Ευάγγελο
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 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 35η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:30 (ώρα έναρξης), α) δια ζώσης στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού 
Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), για τα μέλη που έχουν 
προσκομίσει Βεβαίωση Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Ανάρρωσης και β) δια 
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 
e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ για τα υπόλοιπα μέλη και σύμφωνα α) με την 
υπ’αριθμ.  343/2021 Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα 
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων νομικής 
υποστήριξης αιρετού, ύστερα από την υπ’αριθμ19.014/15-09-2021 σχετική αίτηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020.

Ημερομηνία: 24.09.21

Αρ. Πρωτ: 19874
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ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων νομικής 
υποστήριξης αιρετού, ύστερα από την υπ’αριθμ19.010/15-09-2021 σχετική αίτηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, 
β) την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) τον καθορισμό 
όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – 
ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ 
ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»(Αρ. μελ. 
15/2021).

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ».

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΨΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη αποχαρακτηρισμού  ιδίων 
εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των όρων και 
προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων, για την εκτέλεση του έργου, "Ολοκληρωμένες αναπλάσεις στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου" ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ.20/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).



ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ.27/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά α)με την έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά 
της υπ’αριθμ. Α2559/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
και β) με την ανάθεση ή μη σε πληρεξούσιο δικηγόρο και γ)έγκριση της σχετικής 
δαπάνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη γενόμενης μετάβασης 
του Δημάρχου στην Αθήνα, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 10/2021 
απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εξειδίκευση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της 11ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ(38ατόμων) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του Κορωνοϊού covid-19.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ(13ατόμων) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του Κορωνοϊού covid-19.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 16-09-2021 
Πρακτικού που αφορά τη διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των 
Κοινοτικών οριών, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία συμμετέχουν δια 
τηλεδιάσκεψης, δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης στο 
σύστημα, να 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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