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

      Αρ. Απόφ. 372/2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/1-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης) του Δήμου Ωραιοκάστρου από το ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : 
«Χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης για αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)», ύψους 
260.000,00€. 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 09:00 (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)  και Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 21044/27-11-2020 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 
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Ζιακούλης  Ηλίας                                         
2. Λαζαρίδης Αριστείδης  2. Σκαρλάτος Παντελής (δικαιολογημένα απών)    
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
4. Μαρμαρίδης Σταύρος  
5. Τερζής Χρήστος  
6.  Τσακαλίδης Ηρακλής   
7.  Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  
        (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος Η.Δ.) 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής 
Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
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αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο 
(2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' 
αριθμ. 362/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη 
συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα  ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Ανάπτυξης με το 
υπ’αριθμ. πρωτ. 20938/26-11-2020 έγγραφο του αναφέρει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης (επιχορήγησης) του Δήμου Ωραιοκάστρου από το 
ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : "Χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου Ν.Θεσσαλονίκης για 
αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)", 
ύψους 260.000,00€. 
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. 3445 / 5-02-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
             β) Η υπ'αριθμ. 47748 / 28-07-2020 Απόφαση Τροποποίησης αυτής 
             γ) Η ανάγκη υποβολής αιτήματος εκταμίευσης για την πληρωμή λογαριασμών   
                του έργου. 
 

‘Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και την έλλειψη λήψης σχετικής 
απόφασης είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε από την Οικονομική Επιτροπή, μετά 
από ενδελεχή έρευνα μας και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς η απόφαση ενέχει επικυρωτικό και διαπιστωτικό χαρακτήρα, 
παρακαλούμε όπως θέσετε για συζήτηση και λήψη απόφασης το παραπάνω θέμα.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 

και ισχύει και συγκεκριμένα την περίπτωση η) η οποία αναφέρει «η) αποφασίζει για την 
υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση 
δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για 
την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται 
στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης». 

4. Την υπ’ αριθμ. 3445 / 5-02-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
5. Την υπ'αριθμ. 47748 / 28-07-2020 Απόφαση Τροποποίησης αυτής. 
6. Την ανάγκη υποβολής αιτήματος εκταμίευσης για την πληρωμή λογαριασμών           

του έργου. 
 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
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Αποφασίζει ομόφωνα  
 
 
Αποδέχεται την χρηματοδότηση (επιχορήγηση) του Δήμου Ωραιοκάστρου, από το  
Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού ύψους διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(260.000,00€), για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη 
λειψυδρία (ΣΑΕ 055). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 372/2020 
 

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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