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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 375/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

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

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή μη προγενέστερης απόφασης που 
αφορά τη διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με 
θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου για την υποστήριξη του 
Δήμου στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 
 

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: 
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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 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 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 
Με την Α.Π. 20067/28.09.2021 εισήγηση το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας παραθέτει τα κάτωθι: 
 
 
«Θέμα : Λήψη Απόφασης για την ακύρωση προγενέστερης Απόφασης που αφορά τη 

διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με θέμα: 

«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την υποστήριξη του 

Δήμου στο έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης”». 

Σχετ. : Η υπ’ αρ. 223 / 9-6-2021 (ΑΔΑ ΩΘΒ6ΩΗΖ-ΦΝΣ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια Διαγωνισμού για την 

αναφερόμενη ανάθεση και οι όροι της Διακήρυξής του. 

 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Ενεργειακής 

Απόδοσης (Ν. 3855/2010) για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου φωτισμού 
με νέο, τεχνολογίας LED, και την συντήρησή του για δέκα (10) έτη. Η σχετική 
διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη.  
 Η τήρηση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών τής Σύμβασης 
Ενεργειακής Απόδοσης θα παρακολουθείται από Ανεξάρτητο Σύμβουλο. Η διάρκεια 
της Σύμβασης με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο θα είναι δέκα (10) ετών, συμπίπτοντας με 
την προαναφερθείσα Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Για την ανάθεση της 
υπηρεσίας Ανεξάρτητου Συμβούλου - η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτού 
μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - έχει ήδη ληφθεί η ανωτέρω σχετική 
Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Διαγωνισμού, επιλέχθηκε ο τρόπος 
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εκτέλεσης της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η σχετική μελέτη, καθορίστηκαν οι όροι της 
Διακήρυξης, επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης και ορίστηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Ήδη όμως, μεταξύ του χρόνου σύνταξης της Μελέτης και λήψης τής 
αναφερόμενης εγκριτικής Απόφασης, τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4782 / 2021 (χρόνος 
έναρξης ισχύος 1-6-2021), που τροποποίησε σημαντικά τον Ν. 4412 / 2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με αποτέλεσμα να απαιτείται 
σημαντική τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων της Διακήρυξης. Περαιτέρω, στις 14-
6-2021, δηλαδή ελάχιστες ημέρες μετά τη λήψη της εγκριτικής Απόφασης, 
δημοσιεύθηκε νέο - και σημαντικά τροποποιημένο - υπόδειγμα Διακήρυξης της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο αποτελεί τη βάση όλων των Διακηρύξεων, ενώ το ήδη 
εγκριθέν σχέδιο Διακήρυξης βασίζεται στο προηγούμενο υπόδειγμα. 

Με βάση τις παραπάνω νομοθετικές εξελίξεις, καθίσταται απαραίτητη - και 
προτείνεται - η λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα 
ακυρώνεται η αναφερόμενη (υπ’ αρ. 223 / 9-6-2021) Απόφασή της, προκειμένου στη 
συνέχεια να εκδοθεί νέα Απόφαση, με την οποία θα εγκριθούν τα επικαιροποιημένα 
έγγραφα της Σύμβασης.» 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4. Την υπ’ αριθμ. 223/9-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
5. Την Α.Π. 20067/28.09.2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. 

       
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

επί των καταμετρηθεισών ψήφων 
 
Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 223 / 9-6-2021  απόφασης της Οικονομικής 
Επιτοπής που αφορά τη διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσίας με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου για την 
υποστήριξη του Δήμου στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», για τους λόγους 
που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 375/2021 
 

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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