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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24 η / 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κανταρτζή Ευάγγελο
Λαζαρίδη Αριστείδη
Ζάπρα Χριστίνα
Καζαντζίδη Χαράλαμπο
Ιωσηφίδη Δαμιανό
Σκαρλάτο Παντελή
Τσακαλίδη Ηρακλή
Παραπανήσιο Γεώργιο

Β ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(Παρακαλείσθε να συμμετέχετε σε περίπτωση
που ειδοποιηθείτε από το τακτικό μέλος)

Πανιώρη Αναστάσιο
Δημητριάδου Σοφία
Τερζή Χρήστο
Ματσουκατίδη Θεόδωρο
Παρισόπουλο Γεώργιο
Συμεωνίδη Χρήστο,
Παπακωνσταντίνου Γεώργιο
Γ) 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
Δ) Πρόεδρο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
Πρόεδρο Δ.Η.Κ.Ε.Ω.

Σας προσκαλώ, σύμφωνα α)με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) με την 1Β/2022 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπ’αριθμ. 340/2021 & 10/2022 Αποφάσεις
Δημάρχου, να παραστείτε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό κατάστημα,
επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων, στις 22 Ιουνίου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα
κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 59/2022
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω).
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 60/2022
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω).
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 61/2022
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω).
ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 20/2022
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης σχετικά με την α) έγκριση της προμήθειας β) επιλογή
του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης δ)
καθορισμός όρων της διακήρυξης, ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και στ)
ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια που αφορά
την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασύρματης ηλεκτρονικής
προληπτικής δασοπροστασίας με τη χρήση καμερών με υπέρυθρους αισθητήρες
για την αναγνώριση καπνού και τη χρήση drone του Δήμου Ωραιοκάστρου»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.488.000,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 14-06-2022 πρακτικού
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, της
επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών
ανεξάρτητου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στο έργο ‘Ενεργειακή
αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης΄» και
κατακύρωση της σύμβασης.
ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και
τσιμεντοστρωμένων οδών».
ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 08-06-2022
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο « Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωρίου διευρυμένου Δήμου
Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου
να παραστεί κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ. 52484/5764/2022
αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου
προκειμένου να παραστεί κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ. 52502/5765/2022
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χρηματοδότησης του Δήμου
Ωραιοκάστρου από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Σχέδια Αστικής
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’αριθμ 513/2021 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2022 του Δήμου
Ωραιοκάστρου»
ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 5ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού έτους 2022.

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

