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                                                                        ΠΡΟ   

                                                       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 

Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 25η  τοσ μηνός Ασγούστοσ    ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 

ηεο εβδνκάδνο Σρίτη  θαη ψξα  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: «Πεξί Οξηζκνχ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ». 

ΘΔΚΑ 2ο  : «Πεξί Οξηζκνχ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ». 

ΘΔΚΑ 3ο  : «Πεξί Οξηζκνχ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ». 

ΘΔΚΑ 4ο  : «Πεξί Οξηζκνχ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ». 

ΘΔΚΑ 5ο:«Πεξί άζθεζεο ή κή  ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ.αξηζ.94/2020 

Απφθαζεο Εηξελνδηθείνπ Χαιθίδαο, Δηαηαγήο πιεξσκήο». 

ΘΔΚΑ 6ο:«Πεξί έγθξηζεο 2νπ Πξαθηηθνχ ,¨θαηαθχξσζεο ¨ δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ: ¨Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζην Νεπηαγσγείν Μαθξπθάπαο¨» 

ΘΔΚΑ 7ο: «Πεξί έγθξηζεο 2νπ Πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο δηαγσληζκνχ  ηνπ έξγνπ 

:¨Αλαπιάζεηο Σ.Κ. Αγ.Αζαλαζίνπ ¨. 

ΘΔΚΑ 8ο:«Πεξί έγθξηζεο 1εο Παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ :πληήξεζε 

δεκνηηθνχ θηηξίνπ Σ.Κ. Πάιηνπξα.» 

ΘΔΚΑ 9ο: «Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 3εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: ΄΄ Οδνπνητα Ακθηζέαο ΄΄  ». 

ΘΔΚΑ 10ο:«Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο 3εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: ΄΄ Επηζθεπή – πληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη αχιεησλ ρψξσλ ΄΄  ». 

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

¨πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ ¨». 

ΘΔΚΑ 12ο: « Πεξί έγθξηζεο 1νπ ΑΠΕ & 1νπ  ΠΚΣΜΝΕ ηνπ έξγνπ :Επηζθεπή 

ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη αχιεησλ ρψξσλ». 

ΘΔΚΑ 13ο: «Πεξί ζχζηαζεο επηηξνπήο εμέηαζεο βιαβψλ γηα ην έξγν :¨Καηαζθεπή 

εζσηεξηθψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο Ψαρλψλ Καζηέιιιαο ¨ ». 

ΘΔΚΑ 14ο: «Πεξί εμεηδίθεπζεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ γηα ηελ 

πιεξσκή νθεηιψλ πξνο ηδηψηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο θαη δηαηαγέο πιεξσκήο ηεο πξψελ Δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ.».   

ΘΔΚΑ 15ο: «Πεξί εμεηδίθεπζεο γηα ηελ πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κεηαθνξάο εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ γηα ην έηνο 

2020 » 

ΘΔΚΑ 16ο: «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηνπ αλνηρηνχ δηεζλνχο  ειεθηξνληθνχ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο κεηνδφηε ) 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : ΄΄ Πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ (πγξψλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Δηξθχσλ – Μεζζαπίσλ θαη ησλ Ννκηθψλ 

ηνπ πξνζψπσλ (ρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ρνιηθή Επηηξνπή 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Δεκνηηθή Κνηλσληθή Αιιειεγγχε Δηξθχσλ –

Μεζζαπίσλ) , ελδεηθηηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 392.795,31 € κε ην ΦΠΑ ». 

ΘΔΚΑ 17ο: «Πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζεο φξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : ¨Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα 

ζπληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο ,άξδεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δηξθχσλ 

Μεζζαπίσλ ¨ελδεηθηηθήο πξνππνινγηζζείζεο δαπάλεο 74.379,83 επξψ¨. 

ΘΔΚΑ 18ο: «Πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζεο φξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : ¨Εξγαζίεο επηζθεπήο 

ΕλληνικήΕλληνική



πθηζηάκελσλ βιαβψλ ζε απνξξηκκαηνθφξα ,θνξηεγά θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ 

Δήκνπ Δηξθχσλ Μεζζαπίσλ  ¨ελδεηθηηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 74.350,40 

επξψ κε ην ΦΠΑ.¨». 

ΘΔΚΑ 19ο: «Πεξί έγθξηζεο 3εο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ :¨Αγξνηηθή Οδνπνία Σ.Κ. 

Θενιφγνπ¨» 

ΘΔΚΑ 20ο: «Πεξί ζχζηαζεο επηηξνπήο εμέηαζεο βιαβψλ γηα ην έξγν 

:¨Εκπινπηηζκφο χδξεπζεο Ψαρλψλ –Καζηέιιαο –Σξηάδαο ¨ ». 

ΘΔΚΑ 21ο «Πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο (7εο)  πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 

2020». 

ΘΔΚΑ 22ο: «Πεξί Εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Δήκνπ Δηξθχσλ Μεζζαπίσλ έηνπο 2021 » 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΑΘΑ 


