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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 44η / 2021 EKTAKTH 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 44η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:00 (ώρα έναρξης) με 11:00 (ώρα λήξης), δια περιφοράς,
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) γ) την υπ' αριθμ. 643/24-09-2021 με αρ. πρωτ.
69472/24-09-2021
(ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)
και
την
υπ'
αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: Λήψη απόφασης σχετικά
α)με την έγκριση ή μη παράτασης της λήξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
της προγραμματικής σύμβασης 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
ιστορικο-κοινωνικού
περιβάλλοντος
τοπικών
χαρακτηριστικών
σημείων
ενδιαφέροντος, εντός του Δήμου»,
β)με την αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και 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 ανωτέρω έργου (σχετ. η υπ’αριθμ.
369/2020 απόφαση Ο.Ε.) και
γ)με την έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και
εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή.
ΘΕΜΑ2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης του έργου
«Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE»
(MIScode 5010962) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο
σχετικό με το έργο και την τροποποίηση αυτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω χρονικών περιορισμών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλουν την ψήφο τους
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email (grammateia-oe@oraiokastro.gr) κατά το
διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

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

