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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 
Αριθμός: 56 /20-12-2022  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 29280/16-12-2022 
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 20-12-2022 
 
 

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 τροποποίηση της υπ’αριθμ. 472/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 
απόφασης σχετικά με τη σύνταξη σχεδίου 
προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμου Ωραιοκάστρου 
έτους 2023», κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. 29544/19-12-
2022 γνώμης του Παρατηρητηρίου του ΥΠ.ΕΣ.» 
 

473 ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. 472/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη 
σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμου 
Ωραιοκάστρου έτους 2023», κατόπιν της υπ’αριθμ. 
πρωτ. 29544/19-12-2022 γνώμης του Παρατηρητηρίου 
του ΥΠ.ΕΣ.» 

474 ME ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της 
«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου» 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 138/2022 
απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

475 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΨΗΦΩΝ 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης έτους 2023 της «Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου» 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 139/2022 
απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

476 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΨΗΦΩΝ 



3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 
2023 – Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων έτους 2023 της «Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου» 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 140/2022 
απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

477 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΨΗΦΩΝ 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 54/2022 
απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) με θέμα «8η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». 

478 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΨΗΦΩΝ 

5 
Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του 
συντελεστή Δημοτικών Τελών για όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το οικονομικό 
έτος 2023». 

479 ΟΜΟΦΩΝΑ 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του 
συντελεστή του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ. ή Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) και του ποσοστού 
Δημοτικού Φόρου Σχολείων (Δ.Φ. Σχολ) σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το 
οικονομικό έτος 2023». 

480 ΟΜΟΦΩΝΑ 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του 
συντελεστή ΤΑΠ, των τιμών ζώνης κτιρίων και 
οικοπέδων στις εκτός ζώνης περιοχές, καθώς και των 
τιμών ζώνης για ακάλυπτη έκταση αγρού με κτίσμα σε 
όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου 
για το οικονομικό έτος 2023». 

481 ΟΜΟΦΩΝΑ 

8 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό Επιβολής 
του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 
σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων». 

482 ΟΜΟΦΩΝΑ 

9 Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό Επιβολής 
του τέλους παρεπιδημούντων». 483 ΟΜΟΦΩΝΑ 

10 Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων κύριας οφειλής, κατόπιν της υπ’αριθμ 
29159/15-12-2022 εισήγησης του τμήματος ταμείου. 

484 ΟΜΟΦΩΝΑ 

11 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση άσκησης ή μη 
ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 14385/2022 απόφασης 
διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 

485 ΟΜΟΦΩΝΑ 

12 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
απαλλαγής υπολόγου Παγίας Προκαταβολής 
οικονομικού έτους 2022 . 

486 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



13 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
τροποποίησης της υπ’αριθμ. 447/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

487 ΟΜΟΦΩΝΑ 

14 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου 
Πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων 
για δύο έτη(α/α ΕΣΗΔΗΣ 161517). 

488 ΟΜΟΦΩΝΑ 

15 

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή νέας-
πρόσθετης χρηματοδότησης του Δήμου Ωραιοκάστρου 
στο πλαίσιο της Πράξης "Επιχορήγηση των ΟΤΑ για 
["Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους 
ΟΤΑ ά και ΄β βαθμού της Χώρας] στο ΤΠΑ 
Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025"  

489 ΟΜΟΦΩΝΑ 

16 

Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση προμήθειας 
β) την επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) 
την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (της 
υπ'αριθμ.48/2022 σχετικής Τεχνικής Έκθεσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.277.170,24 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων), δ) τον καθορισμό και την 
έγκριση των όρων της Διακήρυξης, ε) την επιλογή του 
κριτηρίου ανάθεσης και στ) τον ορισμό των μελών της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
 

490 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΨΗΦΩΝ 

17 

Λήψη απόφασης σχετικά με την α) Έγκριση ή μη 
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ωραιοκάστρου, για το 
έργο με τίτλο «Συμπλήρωση αποχετευτικών δικτύων 
Λητής, Δρυμού και Μελισσοχωρίου», προϋπολογισμού 
6.728.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 
β) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο  «Συμπλήρωση αποχετευτικών δικτύων Λητής, 
Δρυμού και Μελισσοχωρίου» από τον  Δήμο 
Ωραιοκάστρου για λογαριασμό του κυρίου του έργου 
ΔΕYΑ Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 
πρόσκλησης: 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340, με 
αριθμ. ΑΔΑ: 7303465ΧΙ8-Α09, και τροποποίηση αυτής 
όπως ισχύει σήμερα.γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου 
κ. Τσακίρη Παντελεήμονα, να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες που θα προκύψουν για την 
ολοκλήρωση της υποβολή της πρότασης και να 
υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων του φακέλου 
της αίτησης χρηματοδότησης 
 

491 ΟΜΟΦΩΝΑ 



18 

Λήψη απόφασης σχετικά με α)την έγκριση υποβολής 
πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών 
Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο 
των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Ωραιοκάστρου», 
προϋπολογισμού 1.070.000,00 €. στο Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 
08_ΕΠΑΝΕΚ,β)την έγκριση του από 2 Δεκεμβρίου 
2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, 
γ)την έγκριση της με αρ. πρωτ.  28557/9-12-2022 
Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 
δ)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των 
απαιτούμενων εγγράφων. 

492 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΨΗΦΩΝ 

19 

Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Οργάνων 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το 
έτος 2023. 

493 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Ωραιόκαστρο, 20-12-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    


