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

      Αρ. Απόφ. 374/2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

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

 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης α) περί αποδοχής των όρων συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα και υποβολής της πράξης του Δήμου Ωραιοκάστρου με τίτλο 
«εκπόνηση μελετών για την ανέγερση σχολικών κτιρίων: του 4ου Δημοτικού 
Ωραιοκάστρου και του 2ου Νηπιαγωγείου Δρυμού» της Πρόσκληση IV - Άξονας 
προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας - 
Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση 
του Προγράμματος», β) αποδοχής κάλυψης από ιδίους πόρους, του επιπλέον 
ποσού χρηματοδότησης από το Δήμο Ωραιοκάστρου και εξασφάλισης των 
επιπλέον χρηματικών πόρων, και γ) αποδοχής της τεκμηρίωσης σκοπιμότητας 
εκπόνησης των μελετών και βεβαίωση τους. 

 
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  
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        (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 
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 10 θέμα  ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Ζητώ την αναβολή του θέματος για υπηρεσιακούς λόγους. 
 
Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
  
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 και ισχύει σήμερα. 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Την αναβολή του θέματος. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 374/2020 
 

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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