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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 321/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 32/10-09-2021 EKTAKTHΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the 
Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη του Detmold. 
 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021  και από τις 
10:00 (ώρα έναρξης) έως τις 12:00(ώρα λήξης) , συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ 
συνεδρίαση  δια περιφοράς σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 Απόφαση 
Δημάρχου, β) 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 γ)με το Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος 
Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 18628/09-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
έξι(6), δηλαδή: 
 

                  Παρόντες             Απόντες 
 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Σκαρλάτος Παντελής 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
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 
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Τα μέλη απέστειλαν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη γραμματεία της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’αριθμ. 320/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 32ης  έκτακτης 
συνεδρίασης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ. 75 του Ν.3852/2010), 
λόγω χρονικών περιορισμών. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης κατέθεσε στο 
σώμα την υπ’αριθμ.18.617/09-09-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού Οργάνωσης & Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα εξής : 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με 
 τίτλο «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη του Detmold. 
 
ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθ. 18546/08.09.2021 Πρόσκληση του Δήμου Detmold. 
 
 
 Με το σχετικό έγγραφο το οποίο εστάλη το μεσημέρι της Τετάρτης 08.09.2021, ο 
αδελφοποιημένος Δήμος του Detmold, προσκαλεί τον Δήμο Ωραιοκάστρου να συμμετάσχει στο 
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» (Είθε η Αλήθεια να είναι μαζί 
σας) στην πόλη του Detmold. 
 
 Ο Δήμος του Detmold προσκαλεί τον Δήμο Ωραιοκάστρου να συμμετάσχει, στέλνοντας δέκα 
(10) νέους του Δήμου μας μαζί με δύο (2) συνοδούς στην πόλη του Detmold το διάστημα Παρασκευή 
17.09.2021 με Δευτέρα 20.09.2021. 
 Τα έξοδα πλήρους διατροφής, διαμονής και μεταφοράς των συμμετεχόντων θα καλυφθούν στο 
100 %  από την πόλη του Detmold, καθώς το πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το OFAJ 
(L’Office franco-allemand pour la Jeunesse), το Γαλλογερμανικό Γραφείο Νεολαίας. 
 
 Όσον  αφορά το πρόγραμμα «May the Truth be with you» (Είθε η Αλήθεια να είναι μαζί σας), 
το διάστημα Παρασκευή 17.09.2021 με Δευτέρα 20.09.2021, σαράντα (40) νέοι άνθρωποι από το 
Detmold (Γερμανία), το Saint-Omer (Γαλλία) και το Ωραιόκαστρο (Ελλάδα) θα συναντηθούν στο 
Detmold. 
 Με τον τίτλο «Είθε η αλήθεια να είναι μαζί σας», οι νέοι θα γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και 
τον πολιτισμό τους. Σε ένα χώρο σκέψης και δημιουργίας, εξετάζουν την ιστορία των μέσων 
ενημέρωσης και το αληθινό περιεχόμενο των ειδήσεων. Διερευνούν την ένταση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και των θεωριών συνωμοσίας σε έναν ψηφιακό κόσμο και διερευνούν τη δύναμη της 
πληροφορικής και τις απαρχές της. 
 Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εικονική έκθεση χρησιμοποιώντας κωδικούς QR που θα 
τοποθετηθούν σε διάφορα δημόσια κτίρια στις τρεις χώρες και θα οδηγήσουν τους πολίτες σε ένα 
«τρίγλωσσο» ταξίδι στην ιστορία της τεχνολογίας των πληροφοριών. Οι νέοι αναζητούν την αλήθεια 
της πληροφορίας και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και τη δημοκρατία. Σε μια συζήτηση, θα 
παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στους δημάρχους των τριών χωρών και θα συζητήσουν το θέμα στο 
πλαίσιο των επικείμενων εκλογών. 
 Αυτό το Πρόγρααμα θα ενισχύσει τις βασικές ικανότητες των νέων, το εκπαιδευτικό έργο για 
την αξιολόγηση της έρευνας στο Διαδίκτυο και την ανακάλυψη ψευδών ειδήσεων, την ευρωπαϊκή 
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αλληλεγγύη μεταξύ των νέων, καθώς και θα δώσει την ευκαιρία για την ανακάλυψη της πόλης του 
Detmold. 
 
 Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 
θα προσκαλεί νέους ηλικίας 18 έως και 26 ετών, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι 
συμμετέχοντες θα επιλεχθούν με σειρά προτεραιότητας.  
 Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί πλήρης διατροφή και διαμονή για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, ταξιδιωτική ασφάλιση, καθώς και μεταφορά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ως 
την πόλη του Detmold μετ' επιστροφής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτών. Οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια εκτός προγράμματος από την οποία προκύπτει δαπάνη επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. 
 Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι με την αίτηση τους για συμμετοχή, αποδέχονται 
να αποζημιώσουν τους οργανωτές του προγράμματος με το αντίτιμο των μεταφορικών εξόδων αν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν παρευρεθούν. 
 Για την αποτροπή διάδοσης του CoVid-19 και την δυνατότητα ταξιδίου από την Ελλάδα στη 
Γερμανία, οι συμμετέχοντες οφείλουν την Παρασκευή 17.09.2021 στις 05:00 π.μ. να πληρούν μία από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 είτε να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού, 

 είτε να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 
μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την προγραμματισμένη 
ώρα ταξιδίου, 

 είτε να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με rapid test εντός των 
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, 

 είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο 
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. 

 Τα όποια έξοδα για τους ελέγχους βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την έκτακτη πρόσκληση που λάβαμε μόλις χθες, μεσημέρι Τετάρτης 08.09.2021 από τον Δήμο 
του Detmold. 

2. Το διάστημα διενέργειας του προγράμματος, ήτοι Παρασκευή 17.09.2021 με Δευτέρα 
20.09.2021 

3. Το αίτημα του Δήμου Detmold για άμεση ενημέρωση του, έως το βράδυ του Σαββάτου 
11.09.2021 με τα ονόματα των συμμετεχόντων για να προβεί στην αγορά των αεροπορικών 
εισιτηρίων. 

 
 Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε Λήψη Απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» 
στην αδελφοποιημένη πόλη του Detmold, σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω 
των σφιχτών χρονικών περιορισμών που έχουν τεθεί. 
 
 
 
Η πρόταση του Προέδρου για τις θέσεις των δύο (2) συνοδών του Δήμου, που θα 
συμμετέχουν στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είναι η κάτωθι: 
 

1. Ο κος Σαραμούρτσης Νικόλας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως πρώην 
Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για τη σχέση μεταξύ των δύο Δήμων τα τελευταία 
χρόνια σε επίπεδο αδελφοποίησης. Έχει επισκεφθεί το Detmold ως 
συμμετέχων σε παρόμοια προγράμματα ανταλλαγής νέων παλαιότερα.  

2. Ο κος Θεοδούλης Σπύρος, Τοπικός Σύμβουλος Μεσαίου, πρώην Πρόεδρος  
του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Καλλιθέας και πρωτεργάτης της αδελφοποίησης 
των Δήμων Καλλιθέας και Detmold. Έχει εμπειρία καθώς έχει επισκεφθεί το 
Detmold ως συνοδός σε παρόμοια προγράμματα ανταλλαγής νέων. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  

2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 18546/08-09-2021 Πρόσκληση του Δήμου Detmold. 

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 18617/09-09-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού Οργάνωσης & Ανάπτυξης. 

 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
    
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη 
του Detmold της Γερμανίας τη χρονική περίοδο 17-09-2021 έως 20-09-2021. 
 
Ορίζει ως συνοδούς της αποστολής του Δήμου Ωραιοκάστρου το Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Σαραμούρτση Νικόλαο και τον τοπικό σύμβουλο Μεσαίου κ. Θεοδούλη Σπύρο. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 321/2021 
 

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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