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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 13 / 20-4-2021  Τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 7615 /16-4-2021  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20-4-2021  

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 05-04-2021 
πρακτικού προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, της 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και 
εκποίησης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου, που 
αφορά την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση 
Οικισμός  Παλαιοκάστρου της Κοινότητας Ωραιοκάστρου, Αγ. 
Παρασκευής 9, αρ οικ 469 με  Ε κτηματογράφησης :2248τ.μ. 

146 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-04-2021 
πρακτικού προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, της 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και 
εκποίησης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου, που 
αφορά την εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων – διαμερισμάτων 
τα οποία βρίσκονται στην οδό Φιλίππου 3 στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης. 

147 Ομόφωνα  

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-04-2021 
πρακτικού προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, της 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και 
εκποίησης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου, που 
αφορά την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής 
Κοινότητας Λητής και συγκεκριμένα: α) Αγροτεμάχιο 
3.298,934τ.μ., θέση Μάρκου Λάκκος, β) Αγροτεμάχιο 1.700τ.μ., 
θέση Εκκλησιά Συκιά Παπαδιά γ) Αγροτεμάχιο 51 με Ε=4.562τ.μ. 
και δ) Αγροτεμάχιο 53 με Ε=7.563τ.μ 

148 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 104548/2021 
για την «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου».  

149 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Α΄ Πρακτικού 
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς- 
αξιολόγηση) και Β’ Πρακτικού (αποσφράγισης - ελέγχου 
οικονομικής προσφοράς) του ηλεκτρονικού δημόσιου 

150 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



διαγωνισμού, με α/α 106216 για την «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

6 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 151 Αναβολή Θέματος 

7 
Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς ενός σαρωτή από την 
εταιρεία VENMAN TECH Α.Β.Ε.Ε. προς τη δημοτική Κοινότητα 
Πενταλόφου.  

152 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,20-4-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 


