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1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση δυο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο:1) α)Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του από 08-09-
2020 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση 
πλατείας ¨ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» Στο Μελισσοχώρι» και β)ανάθεση της 
σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη και  2) Λήψη απόφασης για 
έγκριση ή μη μετάβασης του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της Γενικής 
Γραμματέως του Δήμου στην Αθήνα, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

227 Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης α) για έγκριση ή μη του από 08-09-2020 1ου 
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση πλατείας ¨ 
ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» Στο Μελισσοχώρι» και β)ανάθεση της σύμβασης 
στον προσωρινό μειοδότη 

228 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετάβασης του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου στην ΑΘήνα, 
έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 

229 Ομόφωνα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

«Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

230 Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-
ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

231 Ομόφωνα 



3 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη α) του από 31-08-2020 
1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της 
επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και β) ανάθεση της σύμβασης 
στον προσωρινό μειοδότη. 

232 Ομόφωνα 

4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη α) του από 04-09-2020 
1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ» ΣΤΗ 
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» και β) ανάθεση της σύμβασης στον 
προσωρινό μειοδότη. 

233 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη α) των τευχών δημοπράτησης 
για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ β) διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του ανωτέρω 
έργου και γ) καθορισμού όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού 
(με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(αρ.μελ. 15/20)   

234 Ομόφωνα 

6 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 111/2020 απόφασης 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.).  

235 Ομόφωνα 

7 Λήψη απόφασης για εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφοράς (υπόθεση κ. 
Ψ.Α.) 236 Ομόφωνα 

8 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη συμμετοχής στο πρόγραμμα 
αποδοχής διατακτικών σούπερ μάρκετ από το Ίδρυμα ‘ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ’ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή των 
σχετικών εγγράφων. 
 
 

237 Ομόφωνα 

9 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο 
«Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων από κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου Ωραιοκάστρου» και κατακύρωση σύμβασης. 
 
 

238 Ομόφωνα 

 
  
 
 


