
          
                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

     (Ως προς τον τίτλο του 2ου θέματος ημερήσιας διατάξεις) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 28 / 6-10-2020  Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 17293 /2-10-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 6-10-2020  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: 1) Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου τραπεζικού 

λογαριασμού για τη πληρωμή δαπανών στα πλαίσια του έργου 
«Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου» και 2) Λήψη απόφασης για 

έγκριση ή μη αλλαγής τίτλου του Κ.Α.Ε 00.6112.1001 

258 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου τραπεζικού λογαριασμού για τη 
πληρωμή δαπανών στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου 

Ωραιοκάστρου» 
259 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αλλαγής τίτλου του Κ.Α.Ε 
00.6112.1001 

260 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό 
Υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης που αφορά την αύξηση ισχύος 

παροχής του Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου. 

261 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 92161/2020 για την 

«Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής 
απορριμμάτων  ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

262 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 28-09-2020 
πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσα ατομικής προστασίας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου» (αρ.διακήρυξης:12455/2020) και κατακύρωση 

της σύμβασης για τις κατηγορίες 3 και 5 του διαγωνισμού. 

263 Ομόφωνα 



4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 28-09-2020 
πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικής και 

Οικονομικής Προσφοράς της επαναπροκήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

264 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά α)με την έγκριση ή μη του από 30-09-2020 
2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το 
έργο «Ανάπλαση πλατείας «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» στο Μελισσοχώρι και 

β) με την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 

265 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά α)με την έγκριση ή μη του από 01-10-2020 
2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τη 
μελέτη «Ενέργειες  και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου 

‘ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ’ και β) με 
την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 

266 Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – 
Νεοχωρούδας» (αρ. μελ. 25/2018, αρ.έργου 3/2020). 

267 Ομόφωνα 

8 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης της 2ης 
ενδεικτικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο 

αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις 
βιολογικού  καθαρισμού» (αρ. μελ. 11/2017, αρ.έργου 5/2020). 

268 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη ανάθεσης της υπηρεσίας 
«Διενέργεια 362 τεστ ανίχνευσης του νέου κοροναϊού σε 

απασχολούμενους με κάθε σχέση εργασίας και μέλη της διοίκησης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου», σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2γ του 

Ν.4412/2016» 

269 Ομόφωνα 

10 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: 
«Συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου» β) 

καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης γ) έγκριση των εγγράφων 
της με αρ. 91/2019 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση επισκευή οχημάτων 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 264.500,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. δ) καθορισμό των όρων της διακήρυξης του 
διαγωνισμού και ε)επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης. 

270 Ομόφωνα 

11 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’  αριθμ. 120/2020 απόφασης 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.». 

271 Ομόφωνα 

12 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  15ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

272 Ομόφωνα 

13 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  πρόσληψης προσωπικού λόγω 
αναγκών που προέκυψαν λόγω covid-19. 

273 Ομόφωνα 

14 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  του από 09-09-2020 πρακτικού της 

επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 για τη διεξαγωγή 
δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών 

274 Ομόφωνα 



πραγμάτων έτους 2020. 

15 
Λήψη απόφασης για επανακαθορισμό όρων δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών και ανταλλακτικών 
μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

275 Ομόφωνα 

16 
Λήψη απόφασης  για έγκριση ή μη δαπανών Παγίας Προκαταβολής του 

Δήμου Ωραιοκάστρου  οικονομικού έτους 2020 και αποκατάσταση 
αυτής 

276 Ομόφωνα 

17 

Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς 
για την υπ’αριθμ. 16/20 αγωγή της εταιρείας «ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ» κατά του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από σχετική αίτηση». 

277 Ομόφωνα 

18 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αλλαγής τίτλου του Κ.Α.Ε 
00.6737.1005 

278 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,7-10-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


