
             
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας  διάταξης της 7ης (18-05-2021) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:9473/14-5-2021   
Αριθμός πρακτικού:7o /18-5-2021  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 1) Λήψη 

απόφασης για την αποδοχή ή μη παράτασης 
παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου από τη 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω. προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου. 2) Λήψη 

απόφασης για την έγκριση ή μη μεταφοράς 
χρηματοδότησης από τον Δήμο Ωραιοκάστρου στην 
Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο της επιχορήγησης με 

τίτλο» Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας». 

45 Εγκρίνεται Με 
Πλειοψηφία 

2 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παράτασης 
παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου από τη 

ΔΗ.Κ.Ε.Ω. προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου. 
46 Εγκρίνεται 

Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μεταφοράς 
χρηματοδότησης από τον Δήμο Ωραιοκάστρου στην 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο της επιχορήγησης με 

τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας». 

47 Εγκρίνεται Με 
Πλειοψηφία 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 3ης 
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021. 

48 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



2 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εκθέσεων 

ελέγχου ( Εσόδων-Δαπανών-Στοιχείων Ισολογισμού) 
Α’ Τριμήνου 2021. 

49 Εγκρίνεται Με 
Πλειοψηφία 

3 

Λήψη απόφασης για επιλογή πρότασης από την 
μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων και 

διαμορφωμένων-αναπλάσεων κεντρικών οδών 
περιοχών του Ωραιοκάστρου και Παλαιοκάστρου 

(απόφαση 4-2021 ΕΠΖ). 

50 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

4 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακής 
μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την υλοποίηση 

του έργου: « Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 
οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος 
Μελισσοχωρίου διευρυμένου Δήμου 

Ωραιοκάστρου»(απόφαση ΕΠΖ 25-2021). 

51 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

5 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση Προέδρου 
Δ.Ε.Υ.Α.Ω., κατόπιν παραιτήσεως και ορισμός νέου. 

52 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

6 

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου κατόπιν 
παραιτήσεως και ορισμός νέου. 

53 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

7 

Λήψη απόφασης σχετικά με την  υπ  αρίθμ. πρωτ. 
4307/3.3.2021 αίτησης της Ανθίτσας Μπαράκου του 

Νικολάου και λήψη απόφασης για παράταση ή μη της 
μίσθωσης του κυλικείου στο «Κονταξοπούλειο» 

Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου, τουλάχιστον για 
όσο διάστημα η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή με 

κρατική εντολή. 

54 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

8 

Λήψη απόφασης σχετικά με την  με υπ  αρίθμ. πρωτ. 
4307/3.3.2021 αίτηση της Ανθίτσας Μπαράκου του 

Νικολάου και λήψη απόφασης i) για την πλήρη 
απαλλαγή της αιτούσης ή μη από μισθώματα όσο 

διαρκεί η απαγόρευση παρουσίας θεατών και 
φιλάθλων σε αθλητικούς χώρους και ii) την 
αναδρομική πλήρη απαλλαγή της ή μη από 

μισθώματα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
κατά τους οποίους ίσχυε η απαγόρευση παρουσίας 

θεατών και φιλάθλων σε αθλητικούς χώρους. 

55 

Εγκρίνεται 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

Ι. πλήρης απαλλαγή 
από τώρα και έπειτα 

ΙΙ. απορρίπτεται 

9 
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ή μη δημοπρασίας 
μίσθωσης χώρου για την επέκταση του αμαξοστασίου 

Δήμου Ωραιοκάστρου. 
56 Εγκρίνεται 

Ομόφωνα 



10 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 13-05-2021 
πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 199 Ν. 

3463/2006 για την καταστροφή αντικειμένων που δεν 
έχουν καμία αξία του Δ. Ωραιοκάστρου. 

57 Εγκρίνεται 
Ομόφωνα 

11 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 
2-2021 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & 
Αμφισβητήσεων. 

58 Εγκρίνεται 
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,  19-05-2021 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ  
 
 


