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Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: 1) Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό 
ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας  «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 
Δήμου Ωραιοκάστρου» 2)Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή 
μη ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση αα του 
Ν.4412/2016, των ομάδων 1 και 5  (Υπηρεσίες Οργάνωσης 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Θεατρική Παράσταση αντίστοιχα) της 
μελέτης  «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021». 

234 Με Πλειοψηφία 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  
«Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου» 

235 Με Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη ανάθεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση αα του Ν.4412/2016, των ομάδων 1 
και 5  (Υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και 
Θεατρική Παράσταση αντίστοιχα) της μελέτης  «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 
2021». 

236 Με Πλειοψηφία 

1 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των από 11-03-2021 και 28-
05-2021 πρακτικών διαγωνισμού Α & Β αντίστοιχα, του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με α/α συστήματος 100859,1 για τη «Συντήρηση – 
Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
 

237 Με Πλειοψηφία 



2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 10-06-2021 Γ’  
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «προμήθεια 
μηχανημάτων έργου (δύο ελαστικοφόρων εκσκαφέων φορτωτών) και 
κατακύρωση της σύμβασης. 

238 Με Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 Γ’ 
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 104548 
για την  «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
κατακύρωση της σύμβασης. 

239 ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση 
κεντρικής οδού – πλατείας και πάρκου συντριβανίου τοπικής 
κοινότητας Νεοχωρούδας Δήμου Ωραιοκάστρου» και κατακύρωση της 
σύμβασης. 

240 Με Πλειοψηφία 

5 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση 
πλατείας Τζαβέλα στο Παλαιόκαστρο» και κατακύρωση της σύμβασης. 

241 Με Πλειοψηφία 

6 Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Κτίριο αθλητικών δραστηριοτήτων 
συνοδών στο υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο Δρυμού». 

242 Με Πλειοψηφία 

7 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων κατόπιν 
της Α.Π. 11174/2021 εισήγησης του Τμήματος Ταμείου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

243 Με Πλειοψηφία 

8 

Λήψη απόφασης για παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για 
εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου στην υπόθεση Εnerga 
Power Trading & Hellas Power A.E. και άσκηση των απαραίτητων 
ένδικων μέσων. 

244 Με Πλειοψηφία 

9 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετάβασης της Γενικής Γραμματέως 
του Δήμου στην Κόρινθο, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 245 Με Πλειοψηφία 

10 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ  (13 ατόμων) για την αντιμετώπιση των έκτακτων, 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την 
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού  covid -19. 

246 Με Πλειοψηφία 

11 Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’αριθμ. 222/2021 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

247 Με Πλειοψηφία 

12 

Λήψη εκ νέου απόφασης για α) έγκριση της ανάθεσης, β)επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης, γ)έγκριση των εγγράφων της 
σύμβασης, δ)καθορισμό των όρων της διακήρυξης, ε) επιλογή του 
κριτηρίου της ανάθεσης και στ)ορισμό των μελών της Επιτροπής 
διαγωνισμού  για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

248 Με Πλειοψηφία 



13 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
με τίτλο ««Ενεργειακή αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός κοινοτικού 
καταστήματος Νέας Φιλαδέλφειας – Λαογραφική Έκθεση». 

249 ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

14 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 5ης  αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

250 ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

15 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της 
ΕΥΑΘ Α.Ε.,  για τη «μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα του  
Ο.Τ. 78Α  του Δήμου Ωραιοκάστρου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για την υπογραφή της. 

251 Με Πλειοψηφία 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,25-6-2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


