
             
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας  διάταξης της 22ης (29-09-2022) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:21353/23-9-2022   
Αριθμός πρακτικού:22o /29-9-2022  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης για την συζήτηση δύο (2) θεμάτων 

εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι: 
1) Λήψη απόφασης για τον ορισμό της αμοιβής του 
Δικηγόρου κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου κατ  άρθρο 

281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας και σπουδαιότητας της και της 

εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας που 
απαιτεί ο χειρισμός τους, προκειμένου να 

παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, βάσει της υπ’ αριθμ. 349/2022 

απόφασης της Ο.Ε. 
2). Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική 

κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 57.885,00€ 
στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου 

για κάλυψη δαπανών θέρμανσης. 
 

149 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό της αμοιβής του 
Δικηγόρου κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου κατ  άρθρο 

281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας και σπουδαιότητας της και της 

εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας που 
απαιτεί ο χειρισμός τους, προκειμένου να 

παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, βάσει της υπ’ αριθμ. 349/2022 

απόφασης της Ο.Ε. 

150 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή 
λειτουργικών δαπανών ποσού 57.885,00€ στις 

σχολικές επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου για 
κάλυψη δαπανών θέρμανσης. 

151 Εγκρίνεται Ομόφωνα 



1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 
(9η τροποποίηση), κατόπιν της Α.Π. 21210/23-09-

2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 

152 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 10ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022. 

153 

Εγκρίνεται Ομόφωνα 
Επί των 

καταμετρούμενων 
ψήφων 

3 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στην 

περιοχή Αλώνια για εκδήλωση σχετικά με 
αδέσποτα. 

154 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

4 
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη 

διεξαγωγής ορεινού αγώνα στο δασόκτημα 
Ωραιοκάστρου. 

155 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

5 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 

παραχώρησης χώρου στο ισόγειο του κτιρίου του 
Πνευματικού Κέντρου Μεσαίου. 

156 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη συμμετοχής 
του Δήμου Ωραιοκάστρου στην Εθνική Ομάδα 

Εργασίας με τη συμμετοχή Δήμων της Ελλάδας στη 
Στρατηγική Σύμπραξη «Europe Goes Local - 

Supporting youth work at the municipal level»  σε 
συνέχεια της υπ’ αριθμ. 660/4/22644 πρόσκλησης 

του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) β) ορισμό τακτικού και 

αναπληρωματικού εκπρόσωπου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στην ανωτέρω Ομάδα εργασίας, γ) 
εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή 
των σχετικών εγγράφων συμμετοχής προς την 
Εθνική μονάδα συντονισμού της Στρατηγικής 

Σύμπραξης «Europe Goes Local - Supporting youth 
work at the municipal level» . 

157 Εγκρίνεται 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,  30-09-2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

            ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ   


