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TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας διάταξης της 1ης (29-01-2021)  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:1461/25-1-2021   
Αριθμός πρακτικού:1o /29-1-2021  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 11-
2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

την έγκριση ή μη του από 08-01-2021 πρακτικού ελέγχου 
οικονομικών προσφορών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

για την ανάληψη της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου. 

1 Εγκρίθηκε Με 
Πλειοψηφία 

2 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 4-
2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον 
ορισμό του Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών 
Ακινήτων (δείκτη Μ.Α.Π.Α.Α.) για τον ετήσιο υπολογισμό 
τελών χρήσης διέλευσης για το έτος 2021, καθώς και για 

τον ετήσιο υπολογισμό του τέλους διέλευσης σε 
περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση 

δομικών κατασκευών κεραιών, βάσει των υφιστάμενων 
τιμών ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού αξίας ακινήτων της κοινότητας 
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

2 Εγκρίθηκε Με 
Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου εκμίσθωση μέσω 
δημοπρασίας του δημοτικού αναψυκτηρίου 

Παλαιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, το οποίο 
βρίσκεται επί της οδού Αγ. Παρασκευής 9, εντός 

οικοπέδου με αρ. 469 και Εκτηματογράφησης=2.248τ.μ. 
(ΚΑΕΚ 191254210001), με Ε κτιρίου= 327,45τ.μ. σύμφωνα 

με την Οικοδομική Άδεια (Ο.Α) Α4092/2010, καθώς η 
ισχύουσα μίσθωση λήγει την 3.5.2021 (απόφαση 33-2020 

Τοπικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου). 

3 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης i) σχετικά με τη νέα παράταση ή μη 

ισχύος για άλλα τρία (3) έτη της υπ’ αρίθμ. 29/2015 ΑΔΣ, 
με την οποία είχε εγκριθεί παράταση από 1.2.2015 για έξι 

4 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 



επιπλέον έτη, έως 1.2.2021, της μίσθωσης κτιρίου 
Ε=392,04τ.μ. και ανοικτού χώρου αύλησης Ε=1.200τ.μ. 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε, όπου στεγάζεται το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο 

Παλαιοκάστρου, ii) σχετικά με το ύψος του μισθώματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια πληθωριστική αύξηση του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την αρχική διακήρυξη 

μίσθωσης του ακινήτου. 

5 

Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη της 
χρήσης κτιριακών δομών των Κατασκηνώσεων 

Μελισσοχωρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» 
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) του Δήμου Ωραιοκάστρου βάσει της υπ  

αρίθμ. 56/2020 (ΑΔΑ: 9Β3ΧΟΚΓΒ-Ν0Φ) απόφασης-
αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για 

διάστημα πέντε (5) ετών με σκοπό την ένταξη του 
Οργανισμού σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη 
δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 

βρεφονηπιακής φροντίδας. 

5 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 183-2017 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά έγκριση σεναρίου (πρότασης) 

της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και 
διαμορφώσεων-αναπλάσεων κεντρικών οδών περιοχών 

του Ωραιοκάστρου και Παλαιοκάστρου. 

6 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης για την παραλαβή ή μη του Β 2’ Σταδίου 

της μελέτης «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
Δήμου Ωραιοκάστρου, Ν. Θεσσαλονίκης». 

 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

8 
Λήψη απόφασης για την έγκριση των 

απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων πέντε 
(5) μέχρι δεκατρία (13) του έτους 2020. 

7 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 

9 Λήψη απόφασης για έγκριση πεπραγμένων ΕΠΖ έτους 
2020. 

8 Εγκρίθηκε 
Ομόφωνα 

10 
Λήψη απόφασης για Μεταφορά Χρηματικών Υπολοίπων 

«Κρατήσεις ΔΕΗ» κ «Κρατήσεις ΚΑΠ»  στην 
Χρηματοδότηση «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ». 

9 Εγκρίθηκε 
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,  2-2-2021 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ  

 


