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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 

Αριθμός: 09 / 04-05-2020  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 6428 /30-04-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 04-05-2020   
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021», που εμπίπτει στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 
 

68 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ», που εμπίπτει στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

69 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, 
του Ν.4412/2016. 

70 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021»(Αρ. μελ. 6/2020) και β) 
καθορισμού των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού(με 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021»(Αρ. μελ. 
6/2020). 

71 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»(Αρ. μελ. 
7/2020) και β) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-
ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ»(Αρ. μελ. 
7/2020). 

72 Ομόφωνα 



6 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  α) διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ»(Αρ. μελ. 8/2020) β) 
καθορισμού των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού(με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την 
ανάθεση κατασκευής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ»(Αρ. μελ. 8/2020) 

73 Ομόφωνα 

7 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) εκτέλεσης της προμήθειας  β) 
επιλογής του τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας  γ) έγκρισης 
εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, 
συγγραφή υποχρεώσεων)  δ) καθορισμού όρων του διαγωνισμού 
και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης για την «Προμήθεια -
Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
στον Δήμο Ωραιοκάστρου» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 349.997,44 ευρώ με Φ.Π.Α. 

74 Ομόφωνα 

8 Λήψη απόφασης για έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Α΄  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020. 

75 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

9 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία 
PPIMULA A.E.B.E. 

76 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο, 04-05-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


