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Αρ. 
Θέματος 

 

Τίτλος Θέματος 
Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για συζήτηση ή μη δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την 
χορήγηση παράτασης της 1ης, 2ης, 3ης υποχρεωτικής - 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας του έργου «2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου»   
ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης(εκ 
νέου-6η παράταση) 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 
εργασιών) καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του 
έργου « Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από 
την περιοχή των νέων νεκροταφείων εως την παλαιά εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης - Κιλκίς» 

182 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της 1ης, 
2ης, 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4ης 
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «2ο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαιοκάστρου»    

183 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης(εκ νέου-6η 
παράταση) 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 
εργασιών) καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με 
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του 
έργου « Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από 
την περιοχή των νέων νεκροταφείων εως την παλαιά εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης - Κιλκίς» 

184 Ομόφωνα 

1 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εκ νέου παράτασης 
χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Τροποποίηση Γενικού 

185 Ομόφωνα 



Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ωραιοκάστρου, Ν. 
Θεσσαλονίκης». 

2 Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναδόχου, που αφορά την 
αναγνώριση αποζημίωσης, ποσού 18.552,76 ευρώ, λόγω 
υπερημερίας του κυρίου του έργου. 

186 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για έγκρισή ή μη των α) από 23-07-2020 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Α’: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και β) από 29-07-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ B’: 
ΕΛΕΓΧΟΥ– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 10405/26-06-2020 
για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

187 Με Πλειοψηφία 

4 

Λήψη απόφασης για α ) έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: 
«Διαχείριση Ογκωδών & Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.)» β) καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της 
σύμβασης γ) έγκριση των εγγράφων της από 20-2-2020 τεχνικής 
έκθεσης με τίτλο: «Διαχείριση Ογκωδών & Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων(Α.Ε.Κ.Κ.)» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. δ) καθορισμό των 
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε)επιλογή του κριτηρίου 
ανάθεσης της σύμβασης. 

188 Με Πλειοψηφία 

5 Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’αρ.180/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 189 Ομόφωνα 

6 
Λήψη απόφασης για έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης) 
Οικονομικού έτους 2019. 

190 Με Πλειοψηφία 

7 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ  αριθμ. 101/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.». 

191 Με Πλειοψηφία 

8 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ  αριθμ. 102/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.». 

192 Με Πλειοψηφία 

9 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ  αριθμ. 103/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου «ΔΗ.Κ.Ε.Ω.». 

193 Με Πλειοψηφία 

10 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ  αριθμ. 22/2020 
απόφασης της Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 

194 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

11 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων 
κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. 12.835/30-07-2020 εισήγησης του 
Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. 

195 Ομόφωνα 

12 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των από 8-7-2020 και 30-7-2020 
πρακτικών διαγωνισμού Α & Β αντίστοιχα, του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος 91436 για την 
«Προμήθεια  Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών στο Δήμο Ωραιοκάστρου». 

196 Ομόφωνα 

 
           Ωραιόκαστρο,4-8-2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 


