
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 4 / 24-02-2020  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 3266 /20-02-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24-02-2020  

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ή μη ενός θέματος εκτός ημερησίας 
διάταξης:  Θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού 
προσαυξήσεων που αφορούν τον κ. Α. Μουρατίδη». 

21 Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν τον κ. Α. Μουρατίδη. 22 Ομόφωνα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς προς την κοινότητα 
Νεοχωρούδας. 

23 Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν την κα Μ. Μπάλλιου. 24 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών 
– Στοιχείων Ισολογισμού) Δ΄  τριμήνου 2019. 

25 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση  της προμήθειας  β) επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας  γ) έγκριση εγγράφων της 
σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός,  συγγραφή 
υποχρεώσεων)  δ) καθορισμός όρων του   διαγωνισμού  και ε) επιλογή 
του κριτηρίου ανάθεσης   για την «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών 
(ισοπεδωτή)του Δ. Ωραιοκάστρου» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

26 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 Λήψη απόφασης για  εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφοράς (Υπόθεση 
κ. Χ. Γρένδα). 

27 Με Πλειοψηφία  

6 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 152/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από το υπ' αρίθμ. 
πρωτ. 65048/5.12.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης. 
 

28 ΑΝΑΒΟΛΗ 



7 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του α) Πρακτικού Α΄ 
(Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και β) 
Πρακτικού Β΄ (Ελέγχου  - αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 78343 και θέμα « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων». 
 

29 Με Πλειοψηφία 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,24-02-2020                                                                                                                             
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


