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Π Ρ Ο  Θ Ι Ζ  Ζ 

    Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζε Σακτική  (Για Εώσης κεκλεισμένων των 

θσρών ) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 13η  τοσ μηνός Ηοσλίοσ    ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο Γεστέρα  θαη ώξα  08:30 π. μ,  κατά τισ προβλζψεισ τησ  παρ 5 του 
άρθρου 67 και τησ παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τησ παρ. 1 του άρθρου 10 τησ ΠΝΠ (Αρ. Φφλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκφκλιο ΥΠ.ΕΣ,   γηα  ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ  

γηα ηα  παξαθάησ  ζέκαηα :  

 

ΘΔΚΑ 1ο: «Πεξί έγθξηζεο ηξηκεληαίσλ απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ 1νπ ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2020, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020». 

ΘΔΚΑ 2ο  : « Πεξί εμεηδίθεπζεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

εηήζηα ζπλδξνκή  ζηε ΓΗΜΟ ΝΔΣ» 

ΘΔΚΑ 3ο  : «Πεξί Απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ.αξηζ.482/Α/12-05-2020 ΧΔΠ 

Πξνπιεξσκήο». 

ΘΔΚΑ 4ο  : « Πεξί άζθεζεο ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 245/2018 

Απόθαζεο κνλνκεινύο πξσηνδηθείνπ  Χαιθίδαο» 

ΘΔΚΑ 5ο  : «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ δηαγσληζκνύ (δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

–ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 

αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε )γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν :  ¨Πξνκήζεηα 

θξέζθνπ γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ Μεζζαπίσλ 

πνζνύ 62.904,61 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ¨ 

ΘΔΚΑ 6ο  : «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ δηαγσληζκνύ (δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο) γηα ηελ ππεξεζηα κε ηίηιν :  ¨πληήξεζε –ππνζηήξημε 

κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη ηερληθή ππνζηήξημε internet 

(ηζηνζειίδαο) ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ –Μεζζαπίσλ πνζνύ 42.000,00 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ¨ 

ΘΔΚΑ 7ο  : «Πεξί έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο» 

ΘΔΚΑ8ο:«Πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο ραξαθηεξηζκνύ εδαθώλ ηνπ έξγνπ: 

¨Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ θαη έξγσλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ Γήκνπ Γηξθύσλ Μεζζαπίσλ¨  » 

ΘΔΚΑ 9ο:«Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 2εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

΄΄ Βειηίσζε Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηελήο ΄΄  ». 

ΘΔΚΑ10ο:«Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 2εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

¨Οδνπνηία Ακθηζέαο¨΄΄  ». 

ΘΔΚΑ11ο:«Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 3εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

¨πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ ¨΄΄  ». 

ΘΔΚΑ12ο:«Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 4εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 

¨Απνθαηάζηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ,ζηνλ νηθηζκό Μαξθάηεο Σ.Κ. Παγώληα ,ιόγσ 

ζενκελίαο ¨΄΄  ». 

ΘΔΚΑ13ο:«Πεξί έγθξηζεο 1νπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ δηαγσληζκνύ 

θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ έξγνπ :¨Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζην 

Νεπηαγσγείν Μαθξπθάπαο ¨. 
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ΘΔΚΑ14ο:«Πεξί έγθξηζεο 1νπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ δηαγσληζκνύ 

θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ έξγνπ :¨Αλαπιάζεηο Σ.Κ. Αγ.Αζαλαζίνπ ¨. 

ΘΔΚΑ15ο:«Πεξί έγθξηζεο 1νπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ δηαγσληζκνύ 

θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ έξγνπ :¨Απνρεηεπηηθό νκβξίσλ από 

πάξνδν Μαθξπγηάλλε έσο θαη Γηαζηαύξσζε Αλαμαγόξα θαη Οκήξνπ ,ζηελ Γ.Κ. 

Ψαρλώλ  ¨. 

ΘΔΚΑ16ο« Πεξί νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ  γηα ηελ παξνρή λνκηθήο 

γλσκνδόηεζεο» 

 

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΨΑΘΑ 


