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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 12 / 9-4-2021  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 6927 /5-4-2021  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 9-4-2021  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 
1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και  
ανάθεσης της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 

134 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και ανάθεσης της 
σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 

135 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 22/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

136 Με Πλειοψηφία 

2 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 26/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω). 

137 Με Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση ή μη Επιτροπής διαγωνισμού σε 
ετήσια βάση(έτος 2021) για τις συμβάσεις έργων που συνάπτει ο 
Δήμος Ωραιοκάστρου, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται 
η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 

138 Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση ή μη παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

139 Ομόφωνα 



ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση ή μη παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου 
(ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

140 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 106216 για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

141 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 

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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. μελ. 5/2021). 

142 Ομόφωνα 

8 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) Σύστασης Παγίας 
Προκαταβολής έτους 2021, β) ορισμού Υπολόγου και του 
αναπληρωτή του, γ) ορισμού ποσού  6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ  
00.8251.1000 με τίτλο «Πάγια  Προκαταβολή» δ) ορισμού 
δαπανών που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή 
και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 
στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού 2021. 

143 Ομόφωνα 

9 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 09/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 

144 Ομόφωνα 

10 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 14/2021 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 

145 Με Πλειοψηφία 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,12-4-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 


