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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 109/2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 23ης/30-7-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση των υπ  αριθ. 176/2018, 301/2018 και 73/2019 
αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.  

 
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019  και ώρα 10:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄ 
του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 
17070/26-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι από τα εννιά  (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε  (5), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Καραστερίου Ευάγγελος 
3. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
4. Λοκοβίτης Νικόλαος 
5. Καρασαββίδης Δημήτριος 

                   Απόντες 
 
1. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαή 
2. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
3. Λαζαρίδης Γεώργιος 
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο 
Nάσση. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:   
 
    Σας καλώ να εγκρίνουμε την ακύρωση των παρακάτω σχετικών μεταξύ 
τους αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής: 
 α)  της υπ’ αριθμ.  176/2018 (6Ν1ΝΩΗΖ-86Κ) απόφασης με τίτλο «Λήψη 
απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
Α.Ε.»,  ποσού 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά το 
Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  
 β) της υπ' αριθμ. 301/2018 (Ψ1ΔΚΩΗΖ-32Ε) με τίτλο «Τροποποίηση της 
υπ' αριθμ. 176/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» και  
 γ) της υπ' αριθμ. 73/2019 (67Σ1ΩΗΖ-ΩΜΣ) με τίτλο «Διευθέτηση της 
δωρεάς της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου για 
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δράσεις του  Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  για 
τους εξής λόγους:   
 
1. Η εταιρία «ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε.»,  εάν θέλει να ενισχύσει οικονομικά το 
Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  θα πρέπει να κάνει τη 
δωρεά απευθείας σε αυτό. 
 
2.  Το  Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  δεν έχει έδρα τον 
Δήμο Ωραιοκάστρου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιχορηγηθεί από τον Δήμο. 
 
 

  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις  υπ’ αριθμ.  176/2018, 301/2018 και 73/2019  αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Ακυρώνει τις παρακάτω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: 
 
 α)  την υπ’ αριθμ.  176/2018 (6Ν1ΝΩΗΖ-86Κ) απόφαση με τίτλο «Λήψη 
απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
Α.Ε.»,  ποσού 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά το 
Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  
 β) την υπ' αριθμ. 301/2018 (Ψ1ΔΚΩΗΖ-32Ε) με τίτλο «Τροποποίηση της 
υπ' αριθμ. 176/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» και  
 γ) την υπ' αριθμ. 73/2019 (67Σ1ΩΗΖ-ΩΜΣ) με τίτλο «Διευθέτηση της 
δωρεάς της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου για 
δράσεις του  Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ»,  για 
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 109/2019 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
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