
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 10 / 30-3-2021  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 6135 /26-3-2021  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30-3-2021  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 4606/8-03-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

122 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 4346/04-03-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

123 Ομόφωνα 

3 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 5667/19-03-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

124 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ 
Πυροφυλάκων για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών. 

125 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 
100859,1/2020 για την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων του 
Δήμου Ωραιοκάστρου». 

126 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων  

6 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς για την υπ’αριθμ. ΑΓ382/24-09-2020 αγωγή της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «Consortis» ύστερα από σχετική αίτηση. 

127 Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων 
νομικής υποστήριξης αιρετού, ύστερα από σχετική αίτηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020  

128 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



8 

Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη δικηγόρου για την άσκηση 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτησης Ακυρώσεως και 
Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, με αίτημα προσωρινής διαταγής 
κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 
με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου 
λατομείου αδρανών υλικών του Εργασιακού Παραγωγικού 
Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», 
έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, 
Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη 
εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66)» και 
παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής. 

129 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με α)την έγκριση ή μη του από 23-03-
2021 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών 
αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Λητής και β) την 
επανάληψη ή μη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους σε νέα 
ημερομηνία. 

130 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

10 

Λήψη απόφασης σχετικά με α)την έγκριση ή μη του από 23-03-
2021 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) 
διαμερισμάτων επί της οδού Φιλίππου 3 στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
και β) την επανάληψη ή μη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους 
σε νέα ημερομηνία. 

131 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,30-3-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 


