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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας  διάταξης της 23ης (17-11-2020) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:20242/13-11-2020   
Αριθμός πρακτικού:23o/ 17-11-2020  
 
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης για τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων 

ως εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα με τους τίτλους: 

 
Α) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ 

αριθμ. 287-2013 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 

Κοιμητηρίων των Κοινοτήτων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (πλην της Κοινότητας Ωραιοκάστρου). 

 
Β) Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης 

παραχώρησης χρήσης από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου τεσσάρων (4) καταστημάτων και της 

αίθουσας συνεδριάσεων που βρίσκονται στον οικισμό 
Ο.Ε.Κ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XVI ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» για 

είκοσι (20) έτη, με έναρξη της ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και του Ο.Α.Ε.Δ., και την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για την 
υπογραφή αυτής, με την προϋπόθεση η χρήση της 
αίθουσας συνεδριάσεων να μπορεί να γίνει και από 

τους οικιστές. 
 

Γ) Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης 
προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω έκτακτων 

αναγκών, με γνώμονα το δεύτερο κύμα πανδημίας» 
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 

221 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ 
αριθμ. 287-2013 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την 

τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ωραιοκάστρου (πλην της Κοινότητας Ωραιοκάστρου). 

222 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



3 

Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης 
παραχώρησης χρήσης από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου τεσσάρων (4) καταστημάτων και της 

αίθουσας συνεδριάσεων που βρίσκονται στον οικισμό 
Ο.Ε.Κ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XVI ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» για 

είκοσι (20) έτη, με έναρξη της ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και του Ο.Α.Ε.Δ., και την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για την 
υπογραφή αυτής, με την προϋπόθεση η χρήση της 
αίθουσας συνεδριάσεων να μπορεί να γίνει και από 

τους οικιστές. 

223 Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης 

προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω έκτακτων 
αναγκών, με γνώμονα το δεύτερο κύμα πανδημίας» 

224 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης 
προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020 για την 
υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

στην εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών 
(17η Αναμόρφωση απόφαση 324-2020 Ο.Ε.). 

225 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

2 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από 09-11-2020 
εισήγησης του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου 

και προμηθειών για αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 (18η Αναμόρφωση απόφαση 

326-2020 Ο.Ε.). 

226 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

3 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 19ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 ( εισήγηση αρ. πρωτ.: 20239/13-11-2020). 

227 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

4 
Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2021. 

228 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για την ανανέωση διοικητικής 
υποστήριξης της υπηρεσίας δόμησης βάσει της 

διαδημοτικής  συνεργασίας με τον Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου (εγκύκλιος 423 / 13-11-2020, ΑΔΑ: 

ΩΥΣΚ46ΜΤΛ6-ΝΒΔ). 

229 Ομόφωνα 

6 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των 

απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων 1η  
έως 4η  έτους 2020. 

230 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



7 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ  αριθμ. 
2/2020 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων. 
231 Ομόφωνα 

 
 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,  17-11-2020 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 
 
 
 
 
 


