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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η / 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Προς  

Α) τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Ζιακούλη Ηλία 
2. Λαζαρίδη Αριστείδη 
3. Καζαντζίδη Χαράλαμπο 
4. Ζάπρα Χριστίνα 
5. Τερζή Χρήστο 
6. Σκαρλάτο Παντελή 
7. Τσακαλίδη Ηρακλή  
8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο 

 
Β) τους  Προέδρους των Κοινοτήτων: 
               - Δρυμού κ. Πατσαλά Κωνσταντίνο 
                - Λητής κ. Χατζηαντωνίου Απόστολο 

- Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλο Αθανάσιο 
- Μεσαίου κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
- Νέας Φιλαδελφείας κ. Γιαϊλατζόγλου Νικόλαο 
- Νεοχωρούδας κ. Σαραμούρτση Χρήστο 
- Πενταλόφου κ. Σπυρόπουλο Πάτροκλο 
- Ωραιοκάστρου κα. Αραμπατζίδου Μαρία  
 

 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 22η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 (ώρα έναρξης), δια τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ και 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), 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), Α.Π. 
77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020, Α.Π. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1)Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα 
της ημερήσιας διάταξης: 
 
 

Ημερομηνία: 18.06.21

Αρ. Πρωτ: 12338



 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των από 11-03-2021 και 28-05-
2021 πρακτικών διαγωνισμού Α & Β αντίστοιχα, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
α/α συστήματος 100859,1 για τη «Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου». 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 10-06-2021 Γ’  
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «προμήθεια μηχανημάτων έργου 
(δύο ελαστικοφόρων εκσκαφέων φορτωτών) και κατακύρωση της σύμβασης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 Γ’ 
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 104548 για την  
«Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και κατακύρωση της σύμβασης. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού – 
πλατείας και πάρκου συντριβανίου τοπικής κοινότητας Νεοχωρούδας Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και κατακύρωση της σύμβασης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 17-06-2021 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα 
στο Παλαιόκαστρο» και κατακύρωση της σύμβασης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Κτίριο αθλητικών δραστηριοτήτων συνοδών 
στο υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο Δρυμού». 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων κατόπιν 
της Α.Π. 11174/2021 εισήγησης του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για 
εκπροσώπηση του Δήμου Ωραιοκάστρου στην υπόθεση Εnerga Power Trading & 
Hellas Power A.E. και άσκηση των απαραίτητων ένδικων μέσων. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετάβασης της Γενικής Γραμματέως 
του Δήμου στην Κόρινθο, έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ  (13 ατόμων) για την αντιμετώπιση των έκτακτων, απρόβλεπτων 
και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού  covid -19. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’αριθμ. 222/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη εκ νέου απόφασης για α) έγκριση της ανάθεσης, β)επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης, γ)έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, 
δ)καθορισμό των όρων της διακήρυξης, ε) επιλογή του κριτηρίου της ανάθεσης και 
στ)ορισμό των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου Ωραιοκάστρου». 
 
ΘΕΜΑ 13ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
με τίτλο ««Ενεργειακή αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός κοινοτικού καταστήματος 
Νέας Φιλαδέλφειας – Λαογραφική Έκθεση». 
 
ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη 5ης  αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
  
ΘΕΜΑ 15ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ΕΥΑΘ Α.Ε.,  
για τη «μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων από το τμήμα του  Ο.Τ. 78Α  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο σύστημα, τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλουν τις ψήφους τους με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής (grammateia-
oe@oraiokastro.gr) . 

 
 

 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Αντιδήμαρχος 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
και 

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 
 
 
 


