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Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ή μη δύο θεμάτων εκτός ημερησίας 
διάταξης: 1ο Θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας 
οφειλής της κας Χ. Καλλιάρδου» και 2ο θέμα «Λήψη απόφασης για 
έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την οργάνωση συναυλίας στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς» 

2 Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής της κας. Χ. 
Καλλιάρδου. 

3 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την 
οργάνωση συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς. 

4 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν την κα Θ. Αναστασιάδου. 

5 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής του κ. Γ. 
Μοσεσβίλη.  6 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

3 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής κ. Κ. 
Νούλη.  7 Ομόφωνα 

4 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού κύριας οφειλής του 
θανόντα Χ. Αντώνογλου και μεταφορά αυτού στους κληρονόμους του. 8 Ομόφωνα 



5 

Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη του από 08-01-2020 
πρακτικού, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 74781 για τη 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ» και β) την κατακύρωση ή μη της σύμβασης. 

9 

Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

 

6 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου της 
υπ’αρ. 10061/14-05-2019 σύμβασης που αφορά την υλοποίηση 
δράσεων του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for 
improving drinking water quality in urban areas» (Αqua-lity). 

10 Με Πλειοψηφία 

7 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση α) οργάνων διενέργειας 
διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Δήμου Ωραιοκάστρου 
σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 117 Ν.4412/2016. 
 
 

11 Με Πλειοψηφία 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,21-1-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


