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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ.    322/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψης απόφασης για τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διαγραφής ποσού οφειλής 
κατόπιν της υπ' αριθμ. 18752/13-09-2021 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, 
Περιουσίας & Ταμείου». 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση 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. 18.744/10-09-2021 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  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. 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 
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ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, μετά τη σύνταξη και επίδοσή της με Α.Π. 18744/10-
09-2021 πρόσκλησης για την 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προέκυψε κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση του ένα (1) κατεπείγον θέμα και πρέπει να 
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.  
 

Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν.4555/18, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι 
του παρακάτω θέματος: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διαγραφής ποσού οφειλής κατόπιν της 
υπ' αριθμ. 18752/13-09-2021 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & 
Ταμείου. 
 
Το παραπάνω θέμα τίθεται σε συζήτηση λόγω των χρονικών περιορισμών και της 
αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το κατεπείγον ή όχι του θέματος. 
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. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Την παρ.3 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77  του  

Ν.4555/18. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης για τους 
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και τη συζήτησή του 
πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 322/2021 
 

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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