
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 33 / 10-11-2020  ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 19.873 /9-11-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10-11-2020  

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διεξαγωγής 33ης έκτακτης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

325 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από 09-11-2020 εισήγησης 
του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου και προμηθειών για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

326 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του αρ.32 του Ν.4412/2016 για τη 
δαπάνη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου 
Ωραιοκάστρου (για την κατηγορία 6 του διαγωνισμού). 

327 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της πράξης ένταξης 
του Δήμου Ωραιοκάστρου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ, 
με τίτλο πράξης: ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες’. 

328 Ομόφωνα 

5 
Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ή μη ανάθεσης της 
υπηρεσίας «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου 
Ωραιοκάστρου» σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.γ του Ν.4412/2016. 

329 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ή μη  του Α΄ πρακτικού 
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς) και 
Β΄ πρακτικού (ελέγχου  -  αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) 
του διαγωνισμού «Διαχείριση  ογκωδών & αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 

330 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 

Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ή μη υποβολής αίτησης 
για χρηματοδότηση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
προσχεδίων μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Γ27,41 ΚΑΙ 
57» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί», συνολικού 
προϋπολογισμού 24.599,42 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

331 Ομόφωνα 



8 

Λήψη απόφασης για παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο 
για εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου, ενώπιον του Αρείου 
Πάγου κατά την εκδίκαση της από 17-07-2020 αίτησης 
διορθώσεως - συμπληρώσεως της εταιρείας ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

332 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης για α) Έγκριση σύνταξης δανειστικού συμβολαίου 
και Ορισμό Συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού 
συμβολαίου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση 
Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως 
τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού» στο πρόγραμμα 
Φιλόδημος Ι, μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» β) Καθορισμός και έγκριση της αμοιβής  
και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. 

333 Ομόφωνα 

10 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού οφειλής κατόπιν της 
Α.Π. 19164/2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, Περιούσιας 
και Ταμείου. 

334 Ομόφωνα 

11 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19665/2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, 
Περιούσιας και Ταμείου. 

335 Ομόφωνα 

12 
Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19727/2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, 
Περιούσιας και Ταμείου. 

336 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,10-11-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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