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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας  διάταξης της 28ης (18-11-2022) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:25928/14-11-2022   
Αριθμός πρακτικού:28o / 18-11-2022  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης για την έγκριση συζήτησης ή μη 
πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο: 
α) Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη 

κυκλοφοριακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στο 
οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ωραιοκάστρου στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου « Άμεση 
αποκατάσταση τεχνικού στο ρέμα ΠΑΠΠΑ στην 
διασταύρωση με την οδό Κονταξοπούλου λόγω 

ζημιών από θεομηνία.» 
β) Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 

συνεργασίας με τον Οργανισμό «¨Όλοι μαζί 
μπορούμε» για τις εκδηλώσεις, όπως Συγκέντρωση 

χριστουγεννιάτικων δώρων κα  στα πλαίσια 
λειτουργίας δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο». 

γ) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της 
173-2022 ΑΔΣ που αφορά ορισμό επιτροπής 

παραλαβής για τον Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια 
Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του 

Δήμου Ωραιοκάστρου, Τροφίμων για τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου & Προμήθεια 

Γάλακτος Προσωπικού και ειδών Τροφίμων για την 
κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΩ» για την 

υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης. 
δ) Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη 

σύμβασης με την εταιρεία ALPHA WOOD Α.Ε.Β.Ε. 
σχετικά με την απομάκρυνση προσβεβλημένων 
ατόμων πεύκης από το φλοιοφάγο έντομο στα 

δημοτικά δάση του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
ε) Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών 

μονάδων στο Δήμο Ωραιοκάστρου 2023-2024. 
 

177 
Εγκρίνεται 

Με Πλειοψηφία 

2 
Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη 

κυκλοφοριακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στο 
οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ωραιοκάστρου στα 

178 Εγκρίνεται Ομόφωνα 



πλαίσια υλοποίησης του έργου « Άμεση 
αποκατάσταση τεχνικού στο ρέμα ΠΑΠΠΑ στην 
διασταύρωση με την οδό Κονταξοπούλου λόγω 

ζημιών από θεομηνία.» 

3 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη συνεργασίας 
με τον Οργανισμό «¨Όλοι μαζί μπορούμε» για τις 

εκδηλώσεις, όπως Συγκέντρωση χριστουγεννιάτικων 
δώρων κα  στα πλαίσια λειτουργίας δομής 

«Κοινωνικό Παντοπωλείο». 

179 
Εγκρίνεται 

Με Πλειοψηφία 

4 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της 173-
2022 ΑΔΣ που αφορά ορισμό επιτροπής παραλαβής 
για τον Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος 

για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, Τροφίμων για τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου & Προμήθεια 
Γάλακτος Προσωπικού και ειδών Τροφίμων για την 
κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΩ» για την 

υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης. 

180 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη σύμβασης 
με την εταιρεία ALPHA WOOD Α.Ε.Β.Ε. σχετικά με 

την απομάκρυνση προσβεβλημένων ατόμων πεύκης 
από το φλοιοφάγο έντομο στα δημοτικά δάση του 

Δήμου Ωραιοκάστρου. 

181 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

6 Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων 
στο Δήμο Ωραιοκάστρου 2023-2024. 

182 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 
(11η τροποποίηση), κατόπιν των Α.Π. 25176/07-11-

2022, 25577 και 25624/ 10-11-2022 εισηγήσεων 
εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας (απόφαση 24-2022 Εκτελεστικής 
Επιτροπής). 

183 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση για την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης στην περιοχή 
δυτικού Παλαιοκάστρου. 

184 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

3 

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

οδικά δίκτυα στην περιοχή της Κοινότητας 
Μελισσοχωρίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

« Ανάπλαση πλατείας Μελισσοχωρίου. 

185 Εγκρίνεται Ομόφωνα 



4 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 13ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022. 

186 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη τμήματος 
δημοτικού ακινήτου εμβαδού 85τ.μ. κείμενου στην κεντρική 

πλατεία «Δημ. Λίγδα» προς την Διοίκηση της  3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για πέντε (5) έτη με 

σκοπό τη στέγαση του Ιατρείου Μελισσοχωρίου και την 
ταυτόχρονη υποχρέωση αλλαγής επωνυμίας της 

υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
ΔΕΔΔΗΕ. 

187 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 
αιτήματος της κυρίας Κ. Σ. για την εγκατάσταση Φ/Β 
συστήματος ισχύος έως 135kwp σε οροφή ισόγειου 

αποθηκευτικού χώρου Ε=923,07 τ.μ. σε τμήμα 
μισθωμένου τεμαχίου με αριθμό 390, Ε=7.683 τ.μ. 

ιδιοκτησίας Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε να προβεί σε κάθε απαραίτητη 

και νόμιμη ενέργεια που θα απαιτηθεί κατά τη 
διαδικασία εγκατάστασης «. 

188 Αναβάλλεται 
Ομόφωνα 

7 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της 
μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Λόρδου 

Βύρωνος στη συμβολή με την οδό Θεσσαλονίκης 
(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ). 

189 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

8 

Λήψη απόφασης σχετικά με α) την ακύρωση των υπ’ 
αριθμ. 70 και 71-2021 αποφάσεων ΔΣ και β) λήψη 
νέας απόφασης σχετικά με την αναγνώριση ή μη 

οφειλής του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους 
δικαιούχους εργαζόμενους, της αποτίμησης των 

Μέσων Ατομικής Προστασίας σε χρήμα, του έτους 
2020 και 2021, ορισμό δικαιούχων, τις οφειλές προς 
αυτούς και τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής. 

190 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση ή μη 
της υπ’ αριθμ. 98-2022 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

191 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

10 

Λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής 
διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο 
πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία»για την πρόσκληση με κωδικό 

08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα 

192 Ομόφωνα 



Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως 
υποέργο (3) της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη 

Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για 
το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου 

Ωραιοκάστρου» 

11 
Λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση ακινήτου για 

στέγαση του 5ου Γυμνασίου και των τριών 
Λυκειακών τάξεων αυτού. 

193 Αναβάλλεται 
Ομόφωνα 

12 
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στην 

Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου 
Δήμου Ωραιοκάστρου. 

194 

Εγκρίνεται Ομόφωνα 
Επί των 

καταμετρούμενων 
ψήφων 

13 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη συνεργασίας 
με την Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών 
KIDS SAVE LIVES-Τα παιδιά σώζουν ζωές» για την 

καταγραφή των 18 νέων αυτόματων εξωτερικών 
απινιδωτών του δήμου Ωραιοκάστρου στον Εθνικό 

Χάρτη Απινιδωτών. 

195 Εγκρίνεται Ομόφωνα 

14 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ 
αριθμ. 110-2021 ΑΔΣ που αφορά ορισμό 

εκπροσώπων στο σχολικό συμβούλιο για την 
Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 107 του Ν. 4823/2021. 

 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 
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,  21-11-2022 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ   
 


