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Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 1) Λήψη απόφασης 
για τη διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων κατόπιν 
της Α.Π. 20721/19-09-2022 εισήγηση του τμήματος 
Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 2) 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Κοινοτικών 
ορίων, για την ανάθεση της προμήθειας με θέμα: 
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασύρματης 
ηλεκτρονικής προληπτικής δασοπροστασίας με τη 
χρήση καμερών με υπέρυθρους αισθητήρες για την 
αναγνώριση καπνού και τη χρήση drone  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 168793)» 3) Λήψη 
απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού  της 
επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
προμήθειας με θέμα : «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης & θέρμανσης  και λιπαντικών για τα έτη 2022 
– 2024  για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικά)  και 
των Νομικών Προσώπων του  (Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  ΔΗ.ΚΕ.Ω. και 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. {μόνο καύσιμα θέρμανσης} Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ : 159925) » 

334 ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κατόπιν της Α.Π. 20721/19-09-2022 
εισήγηση του τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

335 ΟΜΟΦΩΝΑ 

3 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Κοινοτικών 

336 ΟΜΟΦΩΝΑ 



ορίων, για την ανάθεση της προμήθειας με θέμα: 
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασύρματης 
ηλεκτρονικής προληπτικής δασοπροστασίας με τη 
χρήση καμερών με υπέρυθρους αισθητήρες για την 
αναγνώριση καπνού και τη χρήση drone  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 168793)» 

4 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου 
πρακτικού  της επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
της προμήθειας με θέμα : «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης & θέρμανσης  και λιπαντικών για τα έτη 2022 
– 2024  για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικά)  και 
των Νομικών Προσώπων του  (Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  ΔΗ.ΚΕ.Ω. και 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. {μόνο καύσιμα θέρμανσης} Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ : 159925) » 

337 ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ» του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

338 ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη εκ νέου 
χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

339 ΟΜΟΦΩΝΑ  

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 
26-08-2022 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ». 

340 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΨΗΦΩΝ 

4 
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κατόπιν της Α.Π. 12094/2022 
εισήγησης του τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

341 ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κατόπιν της Α.Π. 7774/2022 εισήγησης 
του τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

342 ΟΜΟΦΩΝΑ 



6 
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κατόπιν της Α.Π. 8340/2022 εισήγησης 
του τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

343 ΟΜΟΦΩΝΑ 

7 Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ 328/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

344 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΨΗΦΩΝ 

8 Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2022. 

345 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΨΗΦΩΝ 

9 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη έκδοσης 
Εντάλματος Προπληρωμής, ορισμό υπολόγου και 
εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης 
της πλατείας της Δ.Κ. Μεσαίου. 

346 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο, 20-9-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

         
 

 


