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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 332/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

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

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση ή μη παραλαβής των 
μελετών ωρίμανσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση 
του Κοινοτικού Καταστήματος Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου» και β) την 
έγκριση ή μη υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. 
 
 

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: 
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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 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την υπ’αριθμ. 18632/09-09-2021 εισήγηση του, ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου κ. 
Αλεξίου Αλέξανδρος μας παραθέτει τα εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την  έγκριση ή μη παραλαβής του παραδοτέου της μελέτης και αίτηση 
της χρηματοδότησης με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κοινοτικού 

Καταστήματος Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου". 
 
 
  Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" με άξονα 
προτεραιότητας "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της 
αποδοτικότητας χρήσης των πόρων (ΤΣ)", με τίτλο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης του κτιριακού 
αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε 
σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού 
χαρακτήρα. 
  Σύμφωνα με την υπ' αριθμού 19/1-06/2021 Τακτική Επιτροπή συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ-ΑΟΤΑ), για την ωρίμανση του έργου 
"Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση του Κοινοτικού Καταστήματος Λητής του 
Δήμου Ωραιοκάστρου", και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και 
ορισμό εκπροσώπων του Δήμου ως Φορέα Υλοποίησης στην κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου. 
  Στην οποία ορίστηκαν σαν μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης για 
την υλοποίηση της ο κ. Καζαντζίδης Χαράλαμπος και ο κ. Καρασαββίδης  Δημήτριος με 
αναπληρωματικά μέλη αυτών αντίστοιχα τον κ. Αλεξίου Αλέξανδρο και τον Ευάγγελο 
Κανταρτζή.  
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 Επίσης με απόφαση της ΑΝΕΘ - ΑΟΤΑ υπ ΄ αριθμού 46/28.05.2021 ορίστηκε ο κ. Βράνος 
Θωμάς σαν μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης για την υλοποιησή 
της.  
  Με υπ ΄αριθμού πρωτοκόλλου 171/20-08-2021 της ΑΝΕΘ και 17342 / 23.08.2021 του Δήμου 
Ωραιοκάστρου υποβλήθηκαν τα παρακάτω παραδοτέα:  
- Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη προσβασιμότητας. 
- Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογική μελέτη και μελέτη ψύξης- θέρμανσης.  
- Θερμομόνωση και ύδρευση - αποχέτευση.  
 Τα αρχεία υποβλήθηκαν λόγω του μεγάλου μεγέθους τους ηλεκτρονικά με την υπηρεσία 
αποστολής We Transfer  και εταιρεία Ταχυμεταφοράς το Φυσικό αντικείμενο της μελέτης. 
Μετά την υπογραφή της παραλαβής του παραδοτέου απ την κοινή επιτροπή παρακολούθησης 
παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την παραλαβή του παραδοτέου και ακολούθως την έγκρισή του 
ή μη της αίτησης χρηματοδότησης του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ 
(169.345,83 ευρώ + 645,16 ΦΠΑ 24%). 
Εισηγούμαστε την έγκριση της αίτησης της παραλαβής του παραδοτέου και την έγκριση της 
αίτησης της χρηματοδότησης για την υποβολή της». 
 
 
 
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.  214/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

5. Την υπ’αριθμ.46/2021 απόφαση της ΑΝΕΘ – ΑΟΤΑ. 

6. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 471/20-08-2021 έγγραφο της ΑΝΕΘ- ΑΟΤΑ με θέμα 

«Υποβολή παραδοτέων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την 

ωρίμανση του Έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση του 

Κοινοτικού Καταστήματος Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου». 

7. Το υπ’αρθμ. 1/2021 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από  

22-06-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και 

της ΑΝΕΘ – ΑΟΤΑ. 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 18632/09-09-2021 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου 

Δημάρχου κ. Αλεξίου Αλέξανδρου. 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
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Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
    
1. Εγκρίνει την παραλαβή των μελετών ωρίμανσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και 

ενεργειακή αναβάθμιση του Κοινοτικού Καταστήματος Λητής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου», οι οποίες υποβλήθηκαν με το υπ’αριθμ. πρωτ. 471/20-08-2021 
έγγραφο της ΑΝΕΘ- ΑΟΤΑ (υπ’αριθμ.17342/23-08-2021 πρωτ. Δήμου 
Ωραιοκάστρου) και συγκεκριμένα των κάτωθι μελετών: 
 
 Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη προσβασιμότητας. 
 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογική μελέτη και μελέτη ψύξης- 

θέρμανσης.  
 Μελέτη Θερμομόνωσης και ύδρευσης - αποχέτευσης.  
 

 
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Εκσυγχρονισμός και 

ενεργειακή αναβάθμιση του Κοινοτικού Καταστήματος Λητής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου»  συνολικού προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ, στο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" με 
άξονα προτεραιότητας "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή 
της αποδοτικότητας χρήσης των πόρων (ΤΣ)", με τίτλο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, 
περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 332/2021 

 
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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