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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (15η/2021) 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας προσκαλώ 
 

Την 13η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. σε κατεπείγουσα δια περιφορά  

συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής,  σε εφαρμογή των διατάξεων 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, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β'), 

του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα  : Έκτακτη  ανάθεση με διαπραγμάτευση της επισκευής του δικτύου κλειστού  τύπου  σε 
συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού καθώς και την συντήρηση - επισκευή  
μηχανολογικού εξοπλισμού  εγκαταστάσεων άρδευσης (inverter  κλειστού αντλιοστασίου). 

                                                                                   

Η συνεδρίαση κρίνεται ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης για επισκευή 

και συντήρηση του δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού καθώς και την 

συντήρηση - επισκευή  μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης, από την ζημιά που προκλήθηκε από 

τις συχνές μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, με συνέπεια να είναι αδύνατη η λειτουργία του 

αντλιοστασίου και του δικτύου και χρήζει άμεσης επισκευής, διότι είμαστε σε αρδευτική περίοδο με αυξημένες 

ανάγκες νερού άρδευσης των καλλιεργειών. 

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 10.30- 11.30 π.μ.  και με τον εξής τρόπο: Κάθε σύμβουλος θα 
ενημερώσει για τη συμμετοχή του στην παρούσα συνεδρίαση αποστέλλοντας την θετική ή αρνητική του 
ψήφο στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής , μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 
διεύθυνση ή etzamtzi@orchomenos.gr  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 περιγράφετα.           
 

Ορχομενός, 12/8 /2021 

Αριθμ. Πρωτ.:   6329 

Προς: 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/481253/
mailto:etzamtzi@orchomenos.gr


 

  
 
                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

                              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

2. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
4. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  του ΦΩΤΙΟΥ 
5. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
6. ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 

                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 


