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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 
σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) και της αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας 
καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις   27 Απριλίου 2021, 
ημέρα Μεγάλη Τρίτη και  από ώρα 09.00΄-11.00΄.  

Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, για τη λήψη 
απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών α΄ τριμήνου χρήσης 
2021.  (εισήγηση: Κάλτσος Δημήτριος / Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Σελήμ Γκιοκχάν) 

2. ΄Εγκριση του Πρακτικού Νο 2 (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, 
για την προμήθεια με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»,   
προϋπολογισμού 44.120,69 € (με ΦΠΑ 24%) - Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου 
(εισήγηση: Σκοπιανού Δέσποινα / Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουσταφά Οσμάνογλου 
Τζανέρ) 

3. ΄Εγκριση του Πρακτικού Νο 3 (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, 
για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΑΠΩΝ», 
προϋπολογισμού 31.998,62 € (με ΦΠΑ 24%) - Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου 
(εισήγηση: Σκοπιανού Δέσποινα / Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουσταφά Οσμάνογλου 
Τζανέρ) 

4. Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης από ιδιώτες, με τίτλο: «Μελέτη Ωρίμανσης 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Προτεινόμενες Δράσεις προς ένταξη στην Πρόσκληση 
ΑΤ08 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» (εισήγηση: Ξανθοπούλου Βάλια, Πολιτ. 
Μηχανικός, ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών) 

5. Παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγόρο του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής, κα 
Κιρκινέζη Ευαγγελία, για παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης 
(υπόθεση: κα Τσιλιγγίρη Κωνσταντινιά κατά του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών) 
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σελήμ Γκιοκχάν) 

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ) 



7. ΄Εγκριση του απολογισμού χρήσης 2020 του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (εισήγηση: 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π. με συνημμένα αυτής έγγραφα 
παραστατικά στοιχεία) 

8. ΄Εγκριση του απολογισμού χρήσης 2020 του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (εισήγηση: 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π. με συνημμένα αυτής έγγραφα 
παραστατικά στοιχεία) 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 μέλη - άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020) και αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
την συνεδρίαση. 

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου 
για κάθε θέμα θα συμπληρώσουν τα μέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή μη. Τα 
μέλη της Ο.Ε. έχουν  την δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ 
αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου  τα μέλη θα αναγράφουν συνοπτικά 
και τους λόγους μειοψηφίας τους. 

5. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, 
ήτοι την 27η /4ου/2021 μέχρι και την 11:00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-
mail του  Προέδρου της Ο.Ε.: gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και στο e-mail του αναπληρωτή γραμματέα του οργάνου: 
kaltsosdim@gmail.com. Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, 
ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

6. Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, 
ήτοι μέχρι την 11:00΄ ώρα της 27ης Απριλίου 2021, να ενημερώνουν για την ψήφο τους 
τηλεφωνικά στη γραμματεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25323 50122, συντασσομένου προς 
τούτο σχετικού πρακτικού παρουσία μάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και του περιεχομένου αυτής).    

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 
ψήφο τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  μέχρι την ώρα που καθορίζεται 
ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την 11:00΄ ώρα της 27ης Απριλίου 2021. Τα μέλη που δεν θα 
αποστείλουν ψήφο για κανένα θέμα μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 
(απόντα). 

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και 
δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

                                                                   Ντίνος Χαριτόπουλος 



 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ 
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