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ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 24 / 31-8-2020  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 14659 /27-8-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31-8-2020  
 

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: 1)α) Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για 
τη δαπάνη με τίτλο ¨Διενέργεια 362 τεστ ανίχνευσης του νέου 
κορωνοϊού σε απασχολούμενους με κάθε σχέση εργασίας και μέλη της 
Διοίκησης του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά 
της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 β) έγκριση της σχετικής 
μελέτης γ) έγκριση ανάθεσης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και δ) έγκριση συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη διαπραγμάτευση του αρ.32 του Ν.4412/2016 2) Λήψη 
απόφασης για έγκριση ή μη μετάβασης του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, 
της Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και του Αντιδημάρχου Ψηφιακής 
Πολιτικής και Νέας Γενιάς στην ΑΘήνα και εξειδίκευση πίστωσης. 

212 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης α) για εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη με τίτλο 
¨Διενέργεια 362 τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού σε 
απασχολούμενους με κάθε σχέση εργασίας και μέλη της Διοίκησης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού Covid-19 β) έγκριση της σχετικής μελέτης γ) έγκριση 
ανάθεσης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του 
Ν.4412/2016 και δ) έγκριση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
διαπραγμάτευση του αρ.32 του Ν.4412/2016 

213 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετάβασης του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, της Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και του 
Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς στην ΑΘήνα και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

214 Ομόφωνα 



1 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για : α) αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Ο.Τ.Α. προς τρίτους από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και β) έγκριση ή μη της 14ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

215 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αρ.  34/2020 απόφασης 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου. 

216 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά  με την έγκριση ή μη α) του από 19-08-2020 
πρακτικού διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και β) 
κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
 

217 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη α) του από 25-08-2020 
2ουπρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ 2021» β) κατακύρωσης της 
σύμβασης . 

218 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  του από 26-08-2020 πρακτικού 
διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ .ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
 

219 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για τη 
δαπάνη με τίτλο «Δαπάνη για έξοδα διαφημιστικού υλικού για την 
εκδήλωση αιμοδοσία Σεπτεμβρίου 2020 στο Δήμο Ωραιοκάστρου «. 
 
 

220 Ομόφωνα 

7 

Λήψη απόφασης για : α) έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο 
ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «YOUth decides ! :Citizens participating in 
youth policies at local and European level», το οποίο κατατίθεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος « Ευρώπη για τους πολίτες – Έργα 
Κοινωνίας των Πολιτών» (CALL : Europe for Citizens – Civil Society 
projects) και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων 
των απαραίτητων και σχετικών εγγράφων για την υποβολή της 
πρότασης. 

221 Ομόφωνα 



8 

Λήψη απόφασης για : α) έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 
υποβολή πρότασης για το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο « Sport 2 act» στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», άξονας 2 – 
Δημοκρατική δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών – έργα της 
Κοινωνίας των Πολιτών (Stand 2 : Democratic engagement and civic 
participation - Civil Society projects) και β) εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων και σχετικών 
εγγράφων για την υποβολή της πρότασης. 

222 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης για  έγκριση ή μη της από 25-08-2020 γνωμοδότησης 
της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αναφορικά με την τροποποίηση της υπ 
αριθμ.1650 / 31-1-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Ι.Κ.Ε. 

223 Ομόφωνα 

10 

Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13960/20-08-2020 
αίτηση της προέδρου της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 27 & 
117 του Ν. 4412/2016,μέχρι του ποσού των 60.000,00ευρώ . 

224 Ομόφωνα 

11 

Λήψη απόφασης για  έγκριση ή μη της από 27-08-2020 γνωμοδότησης 
της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής αναφορικά με την 
τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ.10061/14-5-2019 σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας 
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

225 Ομόφωνα 

12 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 27-08-2020 
πρακτικού διαπίστωσης βλαβών για το έργο:»2ο Δημοτικό Σχολείο 
Παλαιοκάστρου» 

226 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,31-8-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 

         
 

 


