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                                                       ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Π Ρ Ο  Θ Ι Ζ  Ζ 

    Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζε Σακτική  (Για Εώσης κεκλεισμένων των 

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

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 21η  τοσ μηνός Ηοσλίοσ    ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο Σρίτη  θαη ώξα  09:00 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: «Οξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ». 

ΘΔΚΑ 2ο  : «Οξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ». 

ΘΔΚΑ 3ο  : «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε 

αθηλήηνπ ζηε Χηιηαδνύ  ηξνπώλσλ». 

ΘΔΚΑ 4ο  : «Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 11εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: ΄΄  Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Ψαρλώλ θαη 

Καζηέιιαο ΄΄». 

ΘΔΚΑ 5ο  : «Πεξί  έγθξηζεο - επηθύξσζεο πξαθηηθνύ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο κεηνδόηε ηνπ πλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: ΄΄ Πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ – Μεζζαπίσλ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ 

(ρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ρνιηθή Επηηξνπή Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο θαη Δεκνηηθή Κνηλσληθή Αιιειεγγύε Δηξθύσλ –Μεζζαπίσλ)». 

ΘΔΚΑ 6ο  : «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ 

(δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο –ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ) γηα ηελ αλάδεημε 

πξνζσξηλνύ κεηνδόηε )γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : ΄΄ Πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδώλ 

(πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ – 

Μεζζαπίσλ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ (ρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο, ρνιηθή Επηηξνπή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Δεκνηηθή 

Κνηλσληθή Αιιειεγγύε Δηξθύσλ –Μεζζαπίσλ) , ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 392.795,31 € κε ην ΦΠΑ ». 
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