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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 τη διόρθωση της 
υπ αριθμ 346/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» 

149 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ 
αριθμ.346/2021απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 150 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση άσκησης ή μη αναιρέσεως 
κατά της υπ’αριθμ. Α368/2022 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

151 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κατόπιν της Α.Π. 2174/2022 εισήγησης του 
τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

152 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Α΄ Τριμήνου 2022. 

153 Με πλειοψηφία 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 
31/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω) με θέμα « 4η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2022». 

154 Με πλειοψηφία 

5 
Λήξη απόφασης σχετικά με την αποδοχή των όρων 
χρηματοδότησης ύψους 430.744,00 ευρώ και της απόφασης 
ένταξης στο Πράσινο Ταμείο, του έργου  με τίτλο «Ανάπλαση 
Πλατείας Μελισσοχωρίου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την 

155 Ομόφωνα 



υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για το σκοπό αυτό. 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 15-04-2022 
πρακτικού διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, της 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και 
εκποίησης δημοτικών πραγμάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου που 
αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στη Δημοτική 
Κοινότητα Μεσαίου. 

156 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 15-04-2022 
πρακτικού διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, της 
Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης, μίσθωσης και 
εκποίησης δημοτικών πραγμάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου που 
αφορά στην εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού 
γυμναστηρίου της Κοινότητας Νεοχωρούδας. 

157 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

8 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη μετακίνησης του 
Δημάρχου Ωραιοκάστρου στην Αθήνα, έγκριση δαπάνης και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

158 Ομόφωνα  

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη μετακίνησης του 
Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του Δημοτικού Συμβούλου κ 
Σαραμούρτση Νικόλαου στην πόλη Detmold της Γερμανίας, στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης «Europe Days 2022 – Ημέρες Ευρώπης 
2022» 

159 Ομόφωνα  

10 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και οριστική παραλαβή της 
μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας και έλεγχος ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του εργοταξίου». 

160 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο, 3-5-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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