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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 
 
Αριθμός: 33 / 02-08-2022  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 17158/29-07-2022  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 02-08-2022 

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 σχετικά με 
την 1) Έγκριση της μελέτης 2/2022, του αυτοτελούς 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο «Εργασίες 
πρόληψης αντιπυρικής προστασίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» συνολικού προϋπολογισμού 174.770,17  
ευρώ 2) Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του 
άρθ.32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, για την επιλογή 
αναδόχου για «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής 
προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου»3) Έγκριση της 
πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και 4)Συγκρότηση της 
Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

277 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την 1) Έγκριση της μελέτης 
2/2022, του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας, 
με τίτλο «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής προστασίας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού προϋπολογισμού 
174.770,17  ευρώ 2) Έγκριση ή μη προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, του άρθ.32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, για την 
επιλογή αναδόχου για «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής 
προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου»3) Έγκριση της 
πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και 4)Συγκρότηση της 
Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

278 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 
 

279 Ομόφωνα 



2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 4ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) 
του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ 
Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

280 Ομόφωνα 

3 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Οικονομικών 
Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και 
Πίνακα Διάθεσης) Οικονομικού έτους 2021. 

281 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 

4 
Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Εκθέσεων 
Ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Β’ 
τριμήνου 2022. 

282 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 

5 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Τελών 
Κοινόχρηστων Χώρων και άλλων δικαιωμάτων για το έτος 
2022 και εφεξής κατόπιν της έγκρισης του «Κανονισμού 
Παραχώρησης Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» με βάση 
την απόφαση 99/2022 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. 

283 Με πλειοψηφία 

6 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 22/2022 
απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.). 

284 Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής 
επίλυσης διαφοράς, ύστερα από την υπ' αριθμ. ΑΓ129/18-
03-2022 αγωγή της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

285 Με πλειοψηφία 

8 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής 
επίλυσης διαφοράς, ύστερα από την υπ' αριθμ. ΑΓ 327/11-
07-2022 αγωγή της εταιρείας «TRUSS Constructions 
I.K.E.» και εξειδίκευση πίστωσης. 

286 Με πλειοψηφία 

9 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ενδοδικαστικής 
επίλυσης διαφοράς, ύστερα από την υπ' αριθμ. ΑΓ 196/28-
04-2022 αγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και εξειδίκευση πίστωσης. 

287 Με πλειοψηφία 

10 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κάλυψης 
εξόδων νομικής υποστήριξης αιρετού, ύστερα από την 
Α.Π. 16881/2022 σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4674/2020. 

 

288 Ομόφωνα 

11 Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της προμήθειας β) 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας γ) έγκριση 
εγγράφων της σύμβασης (της υπ΄αριθμ.5/2022 Τεχνικής 

289 Ομόφωνα 



Έκθεσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής) 
με τίτλο ΄΄Προμήθεια Απορριμματοφόρων και οχήματος 
περισυλλογής απορριμμάτων και συλλογής ογκωδών 
αντικειμένων του Δήμου Ωραιοκάστρου΄΄ δ) καθορισμός 
όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, ε) 
επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και στ) ορισμός μελών 
επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τη 
συγκεκριμένη προμήθεια που αφορά την «Προμήθεια 
Απορριμματοφόρων και οχήματος περισυλλογής 
απορριμμάτων και συλλογής ογκωδών αντικειμένων του 
Δήμου Ωραιοκάστρου», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 472.440,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%) και ζ) ορισμός μελών των Επιτροπών 
Παραλαβής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) 
Παρακολούθησης της Σύμβασης και Παραλαβής. 

12 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη ηλεκτροδότησης 
δικτύου φωτισμού οδού στην Παιδόπολη Ωραιοκάστρου 
και ορισμός υπολόγου. 

290 Ομόφωνα 

13 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 8ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022. 291 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρούμενων 

ψήφων 

14 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών 
μονάδων διδακτικού έτους 2022-2023. 

292 Ομόφωνα 

15 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς ύστερα από την 
Α.Π.16983/28-07-2022 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου. 

293 Με πλειοψηφία 

 
Ωραιόκαστρο, 02-08-2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 

.  


