
             
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας  διάταξης της 18ης (15-10-2020) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:17867/9-10-2020   
Αριθμός πρακτικού:15o /14-10-2020  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ή μη ενός (1) 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για την παράταση των συμβάσεων του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», από 01-10-2020 
έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 

πρόσληψη μονίμου προσωπικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 38 του νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-

2020 τεύχος Α  ). 

192 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων 
του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», από 01-10-
2020 έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
πρόσληψη μονίμου προσωπικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 38 του νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-

2020 τεύχος Α  ). 

193 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 112-
2020 απόφασης ΔΗΚΕΩ. 

 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

2 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 113-
2020 απόφασης ΔΗΚΕΩ. 

194 Αναβλήθηκε Με 
Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ή μη προς 
τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο 

Ωραιοκάστρου για την αντιμετώπιση των εξόδων 
προσφυγής του στο ΣΤΕ για το θέμα των λατομείων 

Μεσαίου. 

- ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 



4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 15ης 
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 (απόφαση 272/2020 Ο.Ε.). 

 

195 Ομόφωνα 

5 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 16ης 

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020. 

196 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για α) ακύρωση της υπ  αρίθμ. 
322/2016 απόφασης Δ.Σ. λόγω λάθους στον 

υπολογισμό του Μέσου Αντικειμενικού 
Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (δείκτη Μ.Α.Π.Α.Α.) 

και β) τον ορισμό του για τον ετήσιο υπολογισμό 
τελών χρήσης διέλευσης για τα έτη 2015-2020 βάσει 

των εκάστοτε τιμών ζώνης του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων της 

κοινότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
καθώς και για τον ορισμό των τελών διέλευσης και 

του ύψους της εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών. 

197 Ομόφωνα 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη των 
υπ’ αριθμ. 217 και 687 αγροτεμαχίων από το ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης ανάμεσα στον Χ. Α. του Γ. 
και τον Δήμο Ωραιοκάστρου, τη συνεπαγόμενη λήξη  
της μίσθωσης αυτών, διότι δεν είναι καλλιεργήσιμα, 

καθώς και τη μη απαίτηση των αναλογούντων 
ανείσπρακτων μισθωμάτων από το γραφείο 

περιουσίας. 

198 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

8 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη προσλήψεων 
πρόσθετου προσωπικού για τη λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

199 Ομόφωνα 

9 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του σχεδίου 
δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα του 

Δήμου Ωραιοκάστρου. 
200 Με Πλειοψηφία 

10 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

201 Με Πλειοψηφία 

11 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της 165-
2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

202 Ομόφωνα 

12 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. 
ΔΗΚΕΩ. 

203 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



13 

Λήψη απόφασης για αποδοχή της πράξης ένταξης 
του Δήμου Ωραιοκάστρου στο πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ του ΥΠΕΣ, με τίτλο πράξης: « Κατασκευή ραμπών 

και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες». 

- ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

 
 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,  15-10-2020 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


