
1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 363/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/12-10-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη απαλλαγής υπολόγου από το 
υπ’αριθμ. 0832Α /2021 Χ.Ε.Π. ποσού 1.791,89 ευρώ. 
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 (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 την 
υπ’αριθμ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.989/08-10-
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  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Λαζαρίδης Αριστείδης 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(προσήλθε στο 3 θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης) 

 2. Τερζής Χρήστος 

3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  3. Σκαρλάτος Παντελής 
4. Ζάπρα Χριστίνα   
5. Τσακαλίδης Ηρακλής     
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου 
θέματος) 

 

 
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 
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  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 τρία 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. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 
To Τμήμα Ταμείου με την Α.Π. 20478 /04-10-2021 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή υπολόγου από το υπ’ αριθμ. 0832Α/2021 Χ.Ε.Π». 
 
Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 32-34 του Β.Δ 175/5-15/6/59 
 
Στις 16-09-2021 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 0832Α/2021 Χρηματικό ΄Ενταλμα 
προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) με δικαιούχο τον  ΜΠΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ ποσού 
ύψους 1.791,89 ευρώ (χιλίων  επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα εννέα 
λεπτών), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 326/14-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΩΤΩΗΖ-ΨΧΥ) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Η  απόδοση του λογαριασμού πρέπει να γίνει έως τις  30-10-2021. 
 
Στις 20-09-2021 ο ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  ως υπεύθυνος του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «4ου Γυμνασίου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» έδωσε εντολή για τη μεταφορά ποσού ύψους 1.791,89 ευρώ από 
την Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Δήμου Ωραιοκάστρου της Τράπεζας 
Πειραιώς αριθμός  GR5401722650005265053856090. 
 
Στη συνέχεια από τον ίδιο λογαριασμό έγινε μεταφορά εμβάσματος ίδιου ποσού 
απευθείας σε λογαριασμό της Εταιρείας  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ.)., αριθμός GR4601722380005238031188665, καθώς αυτό ζητήθηκε 
από την Ε.Υ.Α.Θ.   Α.Ε, η οποία δεν εισπράττει μετρητά. 
Το ανωτέρω ποσό αφορούσε στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του 4ου Γυμνασίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου & 
Τραπεζούντος. 
 
Κατόπιν της μεταφοράς μετέβει ο ΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ στην Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.  προκειμένου να παραλάβει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης τα οποία και 
παρέδωσε στο Ταμείο (αρ. προτιμολογίου Τ100037919/07-07-2020  και απόδειξη 
είσπραξης αρ. ΕΔ100049958/21-09-2021). 
 
Η απόδοση του άνω εντάλματος έγινε στις 21-09-2021  εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32-34 του 
Β.Δ 175/5-15/6/59 παρακαλούμε  για την απαλλαγή του υπολόγου ΜΠΑΤΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.» 
 

ΑΔΑ: 6ΒΜΚΩΗΖ-ΠΞΜ



3 
 

Βάσει των ανωτέρω 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. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ.175/5-15/6/59. 
5. Την υπ’αριθμ. 326/14-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Την Α.Π. 20478 /04-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, την απαλλαγή 
του υπολόγου κ. ΜΠΑΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη από το υπ’αριθμ. 0832Α/2021 
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ποσού 1.791,89 ευρώ, το οποίο αφορά τη δαπάνη 
σύνδεσης του 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ με το δίκτυο Ύδρευσης της 
«ΕΥΑΘ Α.Ε.» στα πλαίσια του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 363/2021 
 

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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