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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 14 / 26-4-2021  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 8050 /22-4-2021  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 26-4-2021  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 1)Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή 
μη ποσού προσαυξήσεων  κατόπιν της Α.Π. 7782/20-04-2021 
εισήγησης του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 
2) Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 7784/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
3) Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 7783/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
4)Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη του από 23-04-
2021 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981 
αναφορικά με τη «μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών 
και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου 
Ωραιοκάστρου» β)  την κατακύρωση ή μη δημοπρασίας και γ) την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
5)Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση σύμβασης 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
σύμφωνα με την παρ.1 αρ. 206 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) έως 
31/05/2021. 
 

153 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 7782/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

154 Ομόφωνα 

3 
 Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 7784/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

155 Ομόφωνα 
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4 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 7783/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

156 Με Πλειοψηφία 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη του από 23-04-
2021 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981 
αναφορικά με τη «μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση προμηθειών 
και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου 
Ωραιοκάστρου» β)  την κατακύρωση ή μη δημοπρασίας και γ) την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

157 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση σύμβασης 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
σύμφωνα με την παρ.1 αρ. 206 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) έως 
14/05/2021. 

158 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

159 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

160 ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης της 4ης ενδεικτικής 
προθεσμίας, της 5ης ενδεικτικής προθεσμίας και της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ 
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». 

161 Ομόφωνα 

4 

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 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» (Αρ. μελ. 4/2020). 

162 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 

163 Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 
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του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 107829 για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΔΥΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ)».  
 
 

ψήφων 

6 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του Γ΄ Πρακτικού 
(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό 95904 για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και κατακύρωση της σύμβασης. 

164 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό όρων δημοπρασίας 
μίσθωσης ακίνητου για τη στέγαση υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου 

165 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

8 
Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό όρων δημοπρασίας 
μίσθωσης ακίνητου για στέγαση του Τμήματος Προμηθειών και 
Αποθήκης του Δήμου Ωραιοκάστρου 

166 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με την α) «Αποδοχή των όρων 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον  Άξονα 
Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 
έλεγχος)», β)έγκριση υποβολής της πρότασης «Αντισεισμική 
προστασία (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Ωραιοκάστρου», 
γ)έγκριση του από 31/03/2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Διαπίστωσης Τιμών, και δ) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης – 
Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την 
αντισεισμική συμπεριφορά στον Δήμο Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο 
του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”«. 
 
 

167 Ομόφωνα 

10 

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

168 Με Πλειοψηφία 

11 
Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης 
της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

169 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

12 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 170 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 
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Ωραιόκαστρο,26-4-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


