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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (4η/2021) 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας προσκαλώ 

 
Την 3 Μαρτίου  2021 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 1.00 μ.μ. σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση , της 
Οικονομικής Επιτροπής,  σε εφαρμογή των διατάξεων της  ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1) ,  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις από 11/3/2020 και 
30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του N. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση 2

ου
 Πρακτικού ( Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεξαγωγής 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 86734 του έργου « Δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων και αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγ. Δημητρίου. 

Θέμα 2
ο
 : Έγκριση σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και Δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 
530.000,00€ με ΦΠΑ και ορισμός μέλους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.050,00 € ( Α΄ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών σχολείων έτους 2021 και κατανομή αυτής. 

                                                                                    

                             

 Η συνεδρίαση κρίνεται ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης επί των  
ανωτέρω θεμάτων , για την εύρυθμη λειτουργία των  υπηρεσιών του Δήμου και για την αποφυγή κινδύνων εκ της 
αναβολής αυτών, λόγω καθυστερήσεων και προθεσμιών που έχουν τεθεί καθώς και για την  διασφάλιση της 

ακώλυτης λειτουργία των σχολείων. Όσον αφορά  το 1ο θέμα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση των διαδικασιών 

ανακήρυξης μειοδότη (και λόγω COVID-19) για το έργο, και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω καθυστέρησης  

υλοποίησής του. Ειδικότερα για το δεύτερο θέμα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση της Ο.Ε. για να εισαχθεί ως 
θέμα σε  επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το τρίτο θέμα, πρέπει να δοθούν τα 
χρήματα στα σχολεία  όσο το δυνατό γρηγορότερα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, ώστε να 
διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία τους και να μη διακινδυνεύσει η υγεία των μαθητών, λόγω   Κορωνοϊού 
COVID-19.   
   

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με την περιφορά (μέσω αποστολής email ) της πρόσκλησης και των συνημμένων στην 
παρούσα πρόσκληση εγγράφων (εισήγηση και συνοδευτικών ). Η ψήφιση και διατύπωση γνώμης, θα διεξαχθεί 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από ώρα 1.00- 2.30 μ.μ.  και με τον εξής τρόπο: Κάθε σύμβουλος θα 

Ορχομενός,  3-03-2021 

Αριθμ. Πρωτ.: 1719 

Προς: 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 



ενημερώσει για τη συμμετοχή του στην παρούσα συνεδρίαση αποστέλλοντας την θετική ή αρνητική του 
ψήφο στην γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στην διεύθυνση etzamtzi@orchomenos.gr ή στο κινητό τηλέφωνο για την περαιτέρω σύνταξη του 
πρακτικού συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο 
στην πρώτη δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων. Επίσης, δεν απαιτείται η υπογραφή των 
πρακτικών στη δια περιφοράς συνεδρίαση, διότι η διατύπωση γνώμης και η ψήφος ενός εκάστου, αποδεικνύονται 
από τα αποστελλόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, ως ανωτέρω περιγράφεται.           
 

 

                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

2. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

3. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

4. ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

5. ΒΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

 

                                          

 

                                              

 

 

 

mailto:etzamtzi@orchomenos.gr

