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Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για συζήτηση ή μη τεσσάρων (4) θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1 Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής 
ωρίμανσης του έργου  ‘Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου 
Ωραιοκάστρου» που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων μελετών της παρ.9, του άρθρου 221, του 
Ν.4412/2016. 

Θέμα 2 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας της 
μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του 
έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» με συνοπτικό διαγωνισμό, β) του με αριθμό 
μελέτης 11/2020, Φακέλου Σύμβασης - Προεκτίμησης Αμοιβών 
της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης 
του έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» και γ) των όρων διακήρυξης της μελέτης 
«Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου 
"ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" 
 
Θέμα 3  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη τροποποίησης της 
υπ.αριθμ. 5270/31-3-2020 σύμβασης μεταξύ του δήμου 
Ωραιοκάστρου και της εταιρείας COSMOS BUSINESS ΑΕΒΕ – 
και δη της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου - στα πλαίσια του 
έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με 
ακρωνύμιο «RemoteCARE». 

Θέμα 4 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων 
χρηματοδότησης για την προμήθεια ¨Συστήματα Βυθιζόμενων 
Κάδων Ανακύκλωσης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης 
Απορριμμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου" από το Πράσινο Ταμείο 
και έγκρισης κάλυψης χρηματοδότησης από ανταποδοτικά ΔΕΗ. 

77 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

2 

Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 
της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης 
του έργου  ‘Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» που 
εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
μελετών της παρ.9, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

78 Ομόφωνα 



 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας της μελέτης 
«Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου 
"ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» 
με συνοπτικό διαγωνισμό, β) του με αριθμό μελέτης 11/2020, 
Φακέλου Σύμβασης - Προεκτίμησης Αμοιβών της μελέτης 
«Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου 
"ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"» 
και γ) των όρων διακήρυξης της μελέτης «Ενέργειες και 
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" 

79 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη τροποποίησης της υπ.αριθμ. 
5270/31-3-2020 σύμβασης μεταξύ του δήμου Ωραιοκάστρου και 
της εταιρείας COSMOS BUSINESS ΑΕΒΕ – και δη της τεχνικής 
προσφοράς της αναδόχου - στα πλαίσια του έργου με τίτλο: 
«Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο 
«RemoteCARE». 

80 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων χρηματοδότησης για 
την προμήθεια ¨Συστήματα Βυθιζόμενων Κάδων Ανακύκλωσης 
Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Απορριμμάτων Δήμου 
Ωραιοκάστρου" από το Πράσινο Ταμείο και έγκρισης κάλυψης 
χρηματοδότησης από ανταποδοτικά ΔΕΗ 

81 Με Πλειοψηφία 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ  αριθμ. πρωτ. 
6484/04-05-2020 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

82 

 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

2 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χρήσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου, 
του γηπέδου 5Χ5 και των γηπέδων τένις στην Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) δωρεάν ή 
έναντι αντιτίμου βάσει της σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης για είσπραξη  εύλογης 
αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 άρθρ. 259 Ν.3463/2006. 

83 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 43/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). 

84 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 47/2020 
απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). 

85 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-
2019». 

86 Ομόφωνα 

6 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών 
μονάδας νέων εργασιών του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

87 Ομόφωνα 



ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ». 

7 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 
(εκ νέου - 5η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας και κατ΄ επέκταση την χορήγηση 
παράτασης με αναθεώρηση για την 3η & 4η ενδεικτική τμηματική 
προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της 
αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», καθώς και 
ενημέρωσή σχετικά με την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου 
προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου του  
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». 

88 Ομόφωνα 

8 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της 
υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού 
των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

89 Με Πλειοψηφία 

9 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  της υπ’ αριθμ. 04/2020 
απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Ωραιοκάστρου. 

90 Με Πλειοψηφία 

10 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς από τον κ. Θεολόγο 
Γιορδέλη. 

91 Ομόφωνα 

11 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία 
ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β.  Ε.Π.Ε. 

92 Ομόφωνα 

12 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς της υπ’αρ. ΑΓ67/04-02-2020 αγωγής της εταιρείας 
ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από σχετική αίτηση. 

93 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

13 
Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αιτήσεως αναστολής κατά της 
υπ’αρ. 511/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010. 

94 Ομόφωνα 

14 

Λήψη απόφασης για: α) έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία 
της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ– ΠΕΤΡΙΝΟΥ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 
600.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του 
άρθρου 32 του Ν.4412/2016 β) έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 
03/2017 μελέτης και των τευχών διαπραγμάτευσης, γ)κατάρτιση 
των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης προς 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, δ)έγκριση ή μη του 
πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων και ε) 
συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. 

 

95 Με Πλειοψηφία 

 
  
 

Ωραιόκαστρο, 19-5-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 


