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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 257/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 23/29-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης στην πρόσκληση της Μ.Ο.Δ. για την υποστήριξη αδύναμων 
φορέων, ΟΤΑ Α΄ βαθμού κλπ. στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού 
προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021  και ώρα 08:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) και την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ)Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12856/25-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Τερζής Χρήστος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
4. Ζάπρα Χριστίνα     
5. Σκαρλάτος Παντελής  
6. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την από 25/06/2021 εισήγηση ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς, 
κ. Σαραμούρτσης Νικόλαος, μας παραθέτει τα εξής: 
 
"Θέμα : Εγκριση ή μη υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔ ΑΕ» 
 
Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλει ένα 
μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση 
κρίσιμων έργων των κύριων ενδεικτικών κατηγοριών: 

 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων 

 Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις 

 Ψηφιακές εφαρμογές 

 Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 

 Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α. 

σύμφωνα με την με αρ. 562/θέμα2ο/08.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ. 
Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται 
στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημα τους για μία μόνο ενέργεια από τις ανωτέρω 
με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων: 
• Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης 
• Τεχνικό Δελτίο Πρότασης 
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Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(π.χ. Οικονομική Επιτροπή) υποβάλλονται ηλεκτρονικά . 
Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά 
διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 € . Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού κλπ), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένα μόνο αίτημα. 
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης κατά μέσο όρο εκτιμάται σε 50.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων επαρκώς 
αιτιολογημένων από τον φορέα. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίσουμε την 
χρηματοδότησή μας καθώς η πρόκληση κάνει χρήση της μεθόδου first in first out, 
επιθυμούμε δια της παρούσης την έγκριση υποβολής σχετικής αίτησης από τον δήμο 
μας ώστε να εκδηλώσουμε έγκαιρα το ενδιαφέρον μας αναφορικά με την κατασκευή 
δημαρχιακού μεγάρου στην περιοχή ΑΛΩΝΙΑ." 
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ αν θέλετε να τοποθετηθείτε και στη συνέχεια 
να ψηφίσουμε σχετικά. 
Το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής ο οποίος ανέφερε ότι η πρόσκληση της 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. , σύμφωνα με την εισήγησή σας,  αναφέρει 5 κατηγορίες έργων στις 
οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση κτιρίων, για την οποία εμείς 
ενδιαφερόμαστε να χρηματοδοτηθούμε. Για το λόγο αυτό το καταψηφίζω. 
 
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
χρηματοδότησής του. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Την υπ' αρ. 562/θέμα2ο/08.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ. 
5. Την από 25/6/2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς. 
6. Το Τεχνικό Δελτίο Πρότασης. 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

 
Αποφασίζει με πλειοψηφία 

 
 
 
Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση της Μ.Ο.Δ. για την 
υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α΄ βαθμού κλπ. στην ωρίμανση και υλοποίηση 
έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε., αναφορικά με την κατασκευή δημαρχιακού μεγάρου στη περιοχή αλώνια. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης 
Ηρακλής καταψήφισαν. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 257/2021 
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Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
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