
             
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της 19ης (18-11-2019) τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006). 
 
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης:25103/14-11-2019   
Αριθμός πρακτικού: 19ο/18-11-2019  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση ή μη ενός θέματος 
εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: "Λήψη απόφασης 
για την αποδοχή της επιχορήγησης της πρωτοβουλίας 

WiFi 4EU στο πλαίσιο του μηχανισμού "Συνδέοντας 
την Ευρώπη" (CEF)- WiFi 4EU. 

361 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της επιχορήγησης 
της πρωτοβουλίας WiFi 4EU  στο παλίσιο του 

μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)- WiFi 
4EU. 

362 Ομόφωνα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 
Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του έργου "Συντηρήσεις-Μικροκατασκευές Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Ωραιοκάστρου". 

363 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

2 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των προτεινόμενων 
μεταβολών σχολικών μονάδων για το έτος 2019-2020. 

364 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αντιμισθίας 
Προέδρου-νομίμου αντιπροσώπου ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

365 Με Πλειοψηφία 

4 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση Προέδρου 
ΔΕΥΑΩ,  κατόπιν παραιτήσεως και ορισμός νέου. 

366 Με Πλειοψηφία 



5 

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη προσφοράς από 
την εταιρεία ALFA WOOD GROUP A.E.B.E. για 

απομάκρυνση προσβεβλημένων ξηρών δένδρων στο 
Δημοτικό Δάσος του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

367 Με Πλειοψηφία 

6 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 5ης 

Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 
2019. 

368 Ομόφωνα 

7 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 11ης 

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019. 

369 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

8 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) με αναθεώρηση 
της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ΄ 
επέκταση την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με 
αναθεώρηση της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής 

προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της 
αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου 

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ". 

370 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 
παράτασης με αναθεώρηση της 1ης υποχρεωτικής - 

ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου "2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". 

371 Ομόφωνα 

10 

Γνωμοδότηση σχετικά με τις υποβληθείσες 
γνωμοδοτήσεις και προτάσεις των φορέων-
υπηρεσιών επί του Β1 Σταδίου της μελέτης 

"Τροποποίηση ΓΠΣ Δήμου Ωραιοκάστρου, Ν. 
Θεσσαλονίκης". 

372 
Ομόφωνα 

γνωμοδοτεί 
αρνητικά 

11 Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνων για το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. 

373 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

12 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης 

της χριστουγεννιάτικης γιορτής "ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ" 
με τον εμπορικό σύλλογο Ωραιοκάστρου. 

374 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

13 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη υποβολής 
αιτήματος παράτασης για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο "Application of innovative techniques for 
improving drinking water quality in urban areas" και 
ακρωνύμιο "Aqua-lity" του προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας  "CP INTEREG V-A Ελλάδα – 

375 Ομόφωνα 



Βουλγαρία 2014-2020" και β) εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε 

απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο. 

14 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186-
2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους 

εκπροσώπους στη γενική συνέλευση και στη 
προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Αστικού 

Συνεταιρισμού "Ενεργειακή Κοινότητα Ωραιοκάστρου. 

376 Με Πλειοψηφία 

15 
Λήψη απόφασης για καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού 

ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν 
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

377 Με Πλειοψηφία 

16 
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Β.Δ. Αναπτυξιακής 

εταιρίας Θεσσαλονίκης. 
378 Ομόφωνα 

17 

Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου με τον αναπληρωτή του  για 

συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν 
ζωή αξίας των ζώων, που θα θανατωθούν ή θα 

σφαγούν, για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το 

έτος 2019 και το 2020. 

379 Ομόφωνα 

18 

Λήψη απόφασης για νέα παράταση ή μη της υπ’ 
αριθμ. 389/2018 ΑΔΣ- σχετικά με τη μείωση μηνιαίου 
μισθώματος κατά 20% για το Δημοτικό Αναψυκτήριο 
Παλαιοκάστρου, το οποίο εκμισθώνεται από το Δήμο 
Ωραιοκάστρου στην εταιρία ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012). 

380 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθέντων 

ψήφων 

 
  
 
 
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,  19/11/2019 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 
 
 
 
 
 


