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

      Αρ. Απόφ. 375/2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

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

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη  τροποποίησης της υπ αριθμ. 
345/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής . 

 
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 
αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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 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 11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης με την Α.Π. 20.936/26-11-
2020 εισήγηση του μας παραθέτει τα εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ'αριθμ.345/2020 απόφασης υποβολής αιτήματος 
παράτασης υλοποίησης του έργου "Remote Healthcare Service Provision" με το 
ακρωνύμιο «REMOTECARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-
A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως τις 31/08/2021. 
 
Εκ παραδρομής, στην υπ'αριθμ. 19681/6-11-2020 εισήγηση μας δεν αναφέραμε την 

αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος τροποποίηση, που αφορά τα κάτωθι :  

" Επιπλέον, ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτείνει την τροποποίηση της περιγραφής της 

Δράσης 5.1.3 (Πιλοτικό), η οποία αναφέρεται σε 12 μήνες πιλοτικού έργου (με 

πρόσληψη προσωπικού με μερική απασχόληση) , κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί 

λόγω της καθυστέρησης της παραλαβής του οχήματος. Προτείνουμε, συνεπώς, το 

πιλοτικό να διαρκέσει 6 μήνες με πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Το 

προσωπικό θα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες: 1 ιατρό, 1 νοσοκόμα, 1κοινωνικό 

λειτουργό,             1 οδηγό και 1 πληροφορικό." 

Κατά τα άλλα, η υπ'αριθμ.345/2020 παραμένει αμετάβλητη και ως ενιαίο σώμα, έχει 

ως εξής :  

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «RemoteCARE»              

(MIS Code : 5010962), πρόκειται να υποβάλει αίτημα για παράταση της διάρκειας του 

έργου κατά 8 μήνες, ήτοι μέχρι τις 31/08/2021. Το αίτημα για παράταση 8 μηνών 

εξέφρασαν από την μεριά τους και οι υπόλοιποι δύο Εταίροι, ήτοι το Νοσοκομείο 

MPHAT "Southwesthospital" και το Ινστιτούτο «Δημόκριτος». 

Σύμφωνα με την πέμπτη τροποποίηση (5thModification) του Προγράμματος, η 

Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, ενέκρινε 

προηγούμενο αίτημα των Εταίρων για παράταση μέχρι τις 31-12-2020. Κύριος λόγος 

των καθυστερήσεων που περιγραφόταν εκείνο το διάστημα αφορούσε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν, σύμφωνα με τον νόμο για 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες, σχετικά με τη συμβασιοποίηση των δράσεων του έργου 

αλλά και αλλαγές στην Ελληνική Νομοθεσία που επηρέασαν την υλοποίηση κάποιων 

δράσεων. 
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Στην επιστολή που μας έστειλεο Εταίρος 3 του έργου, αυτή τη φορά,αιτείται 

παράτασης 8 μηνών καθώς η πανδημία του Covid-19 έχει καθυστερήσει την 

υλοποίηση διαφόρων δράσεων, αλλά και την ανακατανομή κάποιων ποσών από τον 

προϋπολογισμό του έργου. 

Συγκεκριμένα, ο Εταίρος 3 από την Βουλγαρία που έχει ως στόχο την υγειονομική 

περίθαλψη 2.500 πολιτών από την κινητή μονάδα υγείας μέχρι τη λήξη του έργου, 

αδυνατεί να ανταπεξέλθει λόγω της δραματικά δύσκολης επιδημιολογικής κατάστασης 

στην Βουλγαρία. Η κινητή μονάδα αδυνατεί να περιθάλψει τους ασθενείς, διότι πολλοί 

από τους ασθενείς αλλά και το προσωπικό νοσούν από τον Covid-19. Επιπλέον, η 

υλοποίηση δράσεων που αφορούν δημόσιες εκδηλώσεις, έχει καθυστερήσει, διότι τα 

νέα μέτρα που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, δεν επιτρέπουν την σωστή 

οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών. Επιπρόσθετα, ο Εταίρος 3 ζήτησε 

να γίνουν κάποιες αλλαγές στην περιγραφή αλλά και στον προϋπολογισμό κάποιων 

δράσεων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Εταίρους να συμμετέχουν στις 

εκδηλώσεις άλλων Εταίρων από απόσταση και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, για 

να αποφευχθούν προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν με τις μετακινήσεις από 

την μία χώρα στην άλλη. Ζήτησαν, λοιπόν, να μειωθούν τα ποσά που αφορούν τα 

ταξίδια των Εταίρων (μεταφορά, διαμονή, ημερήσια έξοδα) και να προστεθούν σε 

άλλες δράσεις που αφορούν την κινητή μονάδα υγείας. 

Εκτός από τον Εταίρο 3, ο Δήμος Ωραιοκάστρου χρειάζεται,επίσης, την χρονική 

παράταση του έργου λόγω της πανδημίας του Covid-19και για άλλους λόγους. 

Συγκεκριμένα, η καθυστέρηση παραλαβής της κινητής μονάδας υγείας, καθυστέρησε 

αντίστοιχα την υλοποίηση πράξεων που σχετίζονται με την κινητή μονάδα, όπως η 

Δράση 5.1.1 – Κινητή Μονάδα, 5.1.3 – Πιλοτική Λειτουργία (πρόσληψη προσωπικού 

που θα στελεχώσει τη μονάδα), 3.1.1 – Εργαστήρια, 5.1.2 – Σεμινάρια, 

6.1.1Αξιολόγηση, 2.1.5 – Δράσεις Ευαισθητοποίησης, και τέλος 2.1.2 Τελική 

Εκδήλωση. Συνεπώς, η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή υλοποίηση των 

δράσεων του έργου από όλους τους εταίρους. Όπως και Εταίρος 3, το ίδιο και ο 

Δήμος Ωραιοκάστρου προτείνει την αλλαγή στην περιγραφή κάποιων δράσεων με 

σκοπό να γίνει δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εκδηλώσεις των άλλων 

εταίρων. Επιπλέον, ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτείνει την τροποποίηση της 
περιγραφής της Δράσης 5.1.3 (Πιλοτικό), η οποία αναφέρεται σε 12 μήνες 
πιλοτικού έργου (με πρόσληψη προσωπικού με μερική απασχόληση) , κάτι που 
είναι αδύνατο να συμβεί λόγω της καθυστέρησης της παραλαβής του οχήματος. 
Προτείνουμε, συνεπώς, το πιλοτικό να διαρκέσει 6 μήνες με πρόσληψη 
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προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό θα αποτελείται από τις 
εξής ειδικότητες: 1 ιατρό, 1 νοσοκόμα,1 κοινωνικό λειτουργό, 1 οδηγό και 1 
πληροφορικό. 
Σχετικά με τον Εταίρο 2, συμφωνεί πλήρως με τις προτεινόμενες αλλαγές, σχετικά με 

την χρονική παράταση της διάρκειας υλοποίησης του έργου (μέχρι 31-08-2021), την 

περιγραφή των δράσεων αλλά και τις αλλαγές στον προϋπολογισμό.  

Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2.6.3 του ισχύοντος Programme and 

Project ImplementationManual (Εγχειρίδιο Προγράμματος και Εφαρμογής του Έργου), 

δηλαδή τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή 

(Modificationsapprovedby the Managing Authority).  

 

Παρακαλούμε για : 

α) την συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ'αριθμ.345/2020 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε την υποβολής αιτήματος 

παράτασης  

β) την συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του φυσικού 

αντικειμένου αυτής 

γ) την  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.  

 
Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το έργο με τίτλο «RemoteHealthcareServiceProvision» και ακρωνύμιο 

«RemoteCARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  «INTEREG V-A 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

5. Την αριθμ. 345/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Την Α.Π. 20936/26-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Ανάπτυξης. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 345/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και συγκεκριμένα εγκρίνει την  τροποποίηση της δράσης 5.1.3 (η οποία εκ 
παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική εισήγηση του Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης) και η οποία αφορά τα κάτωθι: 
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Τροποποίηση της περιγραφής της Δράσης 5.1.3 (Πιλοτικό), από 12 μήνες 
πιλοτικού έργου (με πρόσληψη προσωπικού με μερική απασχόληση) σε  6 μήνες  
πιλοτικού έργου με πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Το 
προσωπικό θα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες: 1 ιατρό, 1 νοσοκόμα, 
1κοινωνικό λειτουργό, 1 οδηγό και 1 πληροφορικό. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 345/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 375/2020 
 

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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