
             
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 
της ημερήσιας διάταξης της 21ης (05-12-2019) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:26648/29-11-2019   
Αριθμός πρακτικού:21o/5-12-2019  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
χρηματοδότησης του Δήμου Ωραιοκάστρου στην 

Πρόσκληση IX - Άξονας προτεραιότητας "Κοινωνικές 
και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων", με τίτλο "Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες" στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του 

ΥΠΕΣ. 

383 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων 
του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι", από 

01/01/2020 έως και 30/09/2020, σύμφωνα με το άρθρο 
229 του Νόμου 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος 

Α ). 

384 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της δωρεάν 
παραχώρησης χρήσης χώρου στο ισόγειο κτίριο της 

Δ.Κ. Δρυμού, από πέντε έτη σε επτά, στον "Πολιτιστικό 
Σύλλογο Δρυμού". 

385 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη 
χρήσης μιας κατάλληλης δημοτικής αίθουσας στο 

κοινοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Δρυμού μία φορά την 
εβδομάδα και ενός γραφείου για την κάλυψη των 
διοικητικών αναγκών του Πολιτιστικού Αθλητικού 

386 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 



Συλλόγου Δρυμού "Εν δράσει". 

5 

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 
ακύρωση της υπ  αρίθμ. 67/2018 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Ωραιοκάστρου για απευθείας μίσθωση, 
μετά από δύο άγονες δημοπρασίες, ενός εκ των δύο 
διαμερισμάτων επί της οδού Φιλίππου 3 στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης λόγω αποχώρησης του μισθωτή και εν 
συνεχεία λήψη απόφασης για τη διενέργεια 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση των άνω δύο (2) 
διαμερισμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

196 του Ν.4555/2018, το οποίο αντικατέστησε το 
άρθρο 192 του ν. 3463/2006. 

387 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για παράταση των τμηματικών 
προθεσμιών του έργου "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" 

388 Ομόφωνα 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του 
έργου "Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου 

(Παλιού-πέτρινου) Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου" 
και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των 

υπολειπόμενων εργασιών αυτού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

389 Με Πλειοψηφία 

 
  
 
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ. 
 

 
 

Ωραιόκαστρο,  06/12/2019 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 
 

 


