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Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης με θέμα : 1) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 
52484/2022 (Γ.Α.Κ) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 14 υπαλλήλων κατά 
του Α΄Βάθμιου ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Ωραιοκάστρου. 2) 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 52502/2022 (Γ.Α.Κ) 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 4 υπαλλήλων κατά του Α΄Βάθμιου ΟΤΑ 
με την επωνυμία Δήμος Ωραιοκάστρου. 3) Λήψη απόφασης για ορισμό 
ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά την 
εκδίκαση της 52906/2022 (ΓΑΚ) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, 
έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 4) Λήψη απόφασης για 
ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά 
την εκδίκαση της υπ’αριθμ. 2/2021 έφεσης στο Μονομελές εφετείο 
Λευκάδας , έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 5) Λήψη 
απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου, λόγω έκτακτων αναγκών, για την υπηρεσία καθαριότητας. 

207 Ομόφωνα 

2 
 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 52484/2022 (Γ.Α.Κ) 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 14 υπαλλήλων κατά του Α΄Βάθμιου 
ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Ωραιοκάστρου. 

208 Ομόφωνα 

3 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 52502/2022 (Γ.Α.Κ) 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 4 υπαλλήλων κατά του Α΄Βάθμιου ΟΤΑ 
με την επωνυμία Δήμος Ωραιοκάστρου. 

209 Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να παραστεί κατά την εκδίκαση της 52906/2022 (ΓΑΚ) 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

210 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου 
προκειμένου να παραστεί κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ. 2/2021 

211 Ομόφωνα 



έφεσης στο Μονομελές εφετείο Λευκάδας , έγκριση δαπάνης και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

6 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου, λόγω έκτακτων αναγκών, για την υπηρεσία καθαριότητας. 

212 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση 
της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ΄ επέκταση την 
χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική 
τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της 
αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση 
αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ 
214ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕ215ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ».  

213 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

214 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης (7η) της 
υπ'αριθμ.5898 / 15-4-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και του οικονομικού φορέα EuroAction A.E. , που αφορά την 
υλοποίηση του δράσεων "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
“REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION” ΚΑΙ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “REMOTECARE” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020." 

215 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού 
Δελτίου της Πράξης που αφορά την ενταγμένη Πράξη στο πρόγραμμα 
Αντ. Τρίτσης (Πρώην Φιλόδημος Ι) με τίτλο «΄Εργα Αποχέτευσης 
Οικισμών Μεσαίου και Νέας Φιλαδέλφειας Διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου», λόγω αύξησης χρηματοδότησης κατά τη σύνταξη του 
1ου Α.Π.Ε 

216 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 11.664/2022 εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου. 

217 Ομόφωνα 

6 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 11.658/2022 εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου. 

218 Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 8344/2022 εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου. 

219 Ομόφωνα 



8 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 8341/2022 εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου. 

 

220 Ομόφωνα 

9 
 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων 
νομικής υποστήριξης πρώην μετακλητού υπαλλήλου, ύστερα από 
σχετική αίτηση, σύμφωνα με της διατάξεις Ν.4674/2020. 
 

221 Ομόφωνα 

 
 

Ωραιόκαστρο, 10-06-2022 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


