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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 12 / 10-6-2020  Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 8769 /5-6-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10-6-2020  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης λόγω χρονικών περιορισμών και πιο 

συγκεκριμένα: 1)  Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ή μη του 
από 10-06-2020 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για το 
έργο: «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών», β) την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, 2) Λήψη 
απόφασης για α) την έγκριση του από 9-6-2020 1ου πρακτικού 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση πεζοδρομίων 
και τσιμεντοστρωμένων οδών», β) την ανάθεση της σύμβασης 
στον προσωρινό μειοδότη, 3) Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του από 4-6-2020 πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Αποκατάσταση 

και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού-πέτρινου) δημοτικού 
σχολείου Ωραιοκάστρου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, β) την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στον οριστικό ανάδοχο. 

101 Με Πλειοψηφία 

2 

Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο: «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό 
Κομνηνών», β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό 

μειοδότη. 

102 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

3 

Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ή μη του από 9-6-2020 1ου 
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση πεζοδρομίων 
και τσιμεντοστρωμένων οδών, β) την ανάθεση της σύμβασης 

στον προσωρινό μειοδότη. 

103 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 4-6-2020 πρακτικού 

επιτροπής διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: « Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού-πέτρινου) 

104 Με πλειοψηφία 



δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου» προϋπολογισμού 600.000,00€, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 

β) την κατακύρωση της σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο. 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου, 
καταβολής μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσεως κατά της 

εταιρείας με την επωνυμία «Σαμαράς Τρικαλιώτης Α.Τ.Ε.Β.Ε» και 
ανάθεση ειδικής πληρεξουσιότητας στον πληρεξούσιο δικηγόρο. 

105 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του από 29-05-2020 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ’ Πρόσκληση σε προσωρινούς αναδόχους για 

προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με την 3.2 
παράγραφο της υπ’αρ.  23854/31-10-2019 διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» . 

106 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

3 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη 
δαπάνη με τίτλο:  «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων 

από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ωραιοκάστρου» β) 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας γ) έγκριση  των 

εγγράφων της με αριθμ. 18/03/2020  μελέτης με τίτλο: «Εργασίες 
κοπής και απομάκρυνσης χόρτων από κοινόχρηστους χώρους 

του Δήμου Ωραιοκάστρου   ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισμού 59.892,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» δ) καθορισμό των 

όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογή του 
κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης. 

107 Με Πλειοψηφία 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) ανάθεσης,  σύμφωνα με το 
άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, της 

υπηρεσίας με τίτλο « Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 

2020» και β) υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

108 Με Πλειοψηφία 

5 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από 01-06-2020 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής 

Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αναφορικά με 
την υπ’αριθμ. 1650/31-01-2020 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια 

και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

109 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου κ. Λαζίδη Δημητρίου για άσκηση ή μη προσφυγής κατά 

της υπ’αρ. πρωτ. 15252/2020 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και 

παράσταση αυτού κατά τη συζήτηση αυτής. 

110 Με Πλειοψηφία 



7 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2020. 

 

111 Ομόφωνα 

8 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αρ. 20/2020 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβούλιου του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 

112 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

9 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  τροποποίησης της υπ’αρ. 
1/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

113 Ομόφωνα 

10 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη του από 05-06-2020 1ου 
πρακτικoύ ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 

2020 -2021» και β) ανάθεση της σύμβασης. 

114 Ομόφωνα 

11 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της 

Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Θ.) βάσει  του 
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του 
Ν. 4412/2016 για τα έργα α) Αποκατάσταση και επαναλειτουργία 

του (Παλαιού και καμένου κτιρίου) Πνευματικού Κέντρου 
Νεοχωρούδας, β) Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα 

Λητής από “Στάνταρ Μπετόν” έως τις εγκαταστάσεις Βιολογικού 
καθαρισμού. 

115 Με Πλειοψηφία 

 
  

Ωραιόκαστρο,11-6-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 

 
 


