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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 6 / 24-02-2021  Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 3400 /19-2-2021  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24-2-2021  
 

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

1 

 
         ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Λήψη απόφασης για τη συζήτηση τριών θεμάτων (3) εκτός 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 1) Λήψη απόφασης για α)Έγκριση 
τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) 
για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. μελ. 16/2020), 2) Λήψη απόφασης για τον 
καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) 
διαμερισμάτων επί της οδού Φιλίππου 3 στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
με συμψηφισμό μισθωμάτων και δαπανών ανακαίνισης, οι οποίες 
θα βαρύνουν τον μισθωτή, σύμφωνα με τις συνημμένες στο 
παράρτημα τεχνικές εκθέσεις και 3) Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 
αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 
του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020. 
 
 
 

58 Ομόφωνα  

2 

Λήψη απόφασης για α)Έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό 
όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. μελ. 16/2020).  

59 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση δύο (2) διαμερισμάτων επί της οδού Φιλίππου 3 στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης με συμψηφισμό μισθωμάτων και δαπανών 
ανακαίνισης, οι οποίες θα βαρύνουν τον μισθωτή, σύμφωνα με τις 
συνημμένες στο παράρτημα τεχνικές εκθέσεις. 

60 Ομόφωνα 



4 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από 
την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του 
Ν.4764/2020. 

61 Ομόφωνα 

1 

           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 06/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

62 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

2 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 07/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

63 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

3 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 08/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

64 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 09/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

65 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 10/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

66 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

6 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 11/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

67 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 12/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

68 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

8 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 13/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

69 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

9 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 14/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

70 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

10 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19494/04-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

71 Ομόφωνα 



11 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19580/05-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

72 Ομόφωνα 

12 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19620/05-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

73 Ομόφωνα 

13 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19728/06-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

74 Ομόφωνα 

14 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής  
κατόπιν της Α.Π. 19794/09-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

75 Ομόφωνα 

15 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19887/10-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

76 Ομόφωνα 

16 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής  
κατόπιν της Α.Π. 20201/13-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

77 Ομόφωνα 

17 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 20406/10-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

78 Ομόφωνα 

18 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 20696/24-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

79 Ομόφωνα 

19 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 20761/25-11-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

80 Αναβάλλεται 

20 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 21179/01-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

81 Ομόφωνα 

21 

Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 21239/02-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης 
 

82 Ομόφωνα 

22 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 21466/04-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

83 Ομόφωνα 



23 Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 21523/04-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

84 Ομόφωνα 

24 
 Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 21823/09-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

85 Ομόφωνα 

25 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 22446/04-12-2020 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης 

86 Ομόφωνα 

26 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  του από 22-12-2020 πρακτικού 
της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 για τη διεξαγωγή 
δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών 
πραγμάτων έτους 2020 που αφορά τη  μίσθωση χώρου στέγασης 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Ωραιοκάστρου. 

87 Ομόφωνα 

27 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  του από 22-12-2020 πρακτικού 
της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981 για τη διεξαγωγή 
δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και εκποίησης δημοτικών 
πραγμάτων έτους 2020, που αφορά τη μίσθωση χώρου στέγασης 
Ληξιαρχείου Ωραιοκάστρου.  

88 Ομόφωνα 

28 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «Συντηρήσεις – μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δήμου Ωραιοκάστρου» που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων της περίπτωσης α΄της παρ. 8 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016 

89 Ομόφωνα 

29 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 
παράδοσης μελετών στα πλαίσια της μελέτης « Ενέργειες και 
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου ‘Ανοικτό κέντρο 
εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου». 

90 Ομόφωνα 

30 

Λήψη απόφασης για ορισμό η μη πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να παραστεί στις 18-05-2021 (και σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο) ενώπιον του Δ’ Πενταμελούς τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της υπ’αριθμ. 
1990/2017 έφεσης του Δήμου. 

91 Ομόφωνα 

31 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του από 17-02-2021 πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 
ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο 
διαγωνισμό για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» και κατακύρωση της σύμβασης. 
 

 

92 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



32 

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της 
υπ’αρ. 8920/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 
3852/2010. 
 
 

93 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο, 24-2-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 


