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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: 1)Λήψη απόφασης : α) 
Έγκρισης απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι 
ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης των πρόσθετων δράσεων 
του έργου “Remote Healthcare Service Provision” με το 
ακρωνύμιο “REMOTECARE” του προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας INTEREG V-A- Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-
2020 β).Εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να 
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει 
κάθε σχετικό έγγραφο για τον σκοπό αυτό. 

244 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης : α) Έγκρισης απασχόλησης με σύμβαση 
μίσθωσης έργου έξι ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης των 
πρόσθετων δράσεων του έργου “Remote Healthcare Service 
Provision” με το ακρωνύμιο “REMOTECARE” του 
προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A- 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 β).Εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για τον 
σκοπό αυτό. 

245 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη ανάθεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση αα του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει της ομάδας 1 (Μουσικές 
Εκδηλώσεις και θέατρο) της 7/2022 Μελέτης με τίτλο 
«Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2022 Δήμου Ωραιοκάστρου». 

246 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 



2 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
αποχαρακτηρισμού  ιδίων εσόδων από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώματα. 

247 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη παροχής 
νομικής υποστήριξης υπαλλήλου του Δήμου, κατόπιν της 
Α.Π. 13401/2022 σχετικής αίτησής του, β) το διορισμό 
πληρεξούσιου δικηγόρου, γ) την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 

248 Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 
7/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.). 

249 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά με την α) έγκριση της προμήθειας 
β) επιλογή του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας γ) έγκριση 
εγγράφων της σύμβασης (σχετ. μελετών) δ) καθορισμός 
όρων της διακήρυξης, ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης 
και στ) ορισμός μελών i)επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμού, ii)επιτροπών (πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας) Παρακολούθησης της Σύμβασης και 
Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», συνολικής 
προεκτιμώμενης αξίας 216.053,26 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

250 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 

 
 
 

Ωραιόκαστρο, 27-06-2022 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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