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   Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζε Σακτική (Για Εώσης κεκλεισμένων των 

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

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 22η  τοσ μηνός επτεμβρίοσ   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: «Πεξί Οξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ». 

ΘΔΚΑ  2ο  :«Πεξί Οξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ». 

ΘΔΚΑ  3ο  :«Πεξί Οξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ». 

ΘΔΚΑ 4ο:«Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλακόξθσζεο (9εο) 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020 » 

ΘΔΚΑ5ο:«Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλακόξθσζεο (10εο) 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020 » 

ΘΔΚΑ 6ο:«Πεξί Απόδνζεο ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ.αξηζ.892/Α/2-09-2020 ΥΕΠ 

Πξνπιεξσκήο». 

ΘΔΚΑ 7ο:«Πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο βιαβώλ γηα ην έξγν 

:¨Καηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο αθαζάξησλ θαη έξγσλ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ Δήκνπ Δηξθύσλ -Μεζζαπίσλ ¨ ». 

ΘΔΚΑ 8ο:«Πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο βιαβώλ γηα ην έξγν 

:¨Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο  αθαζάξησλ νηθηζκνύ Πνιηηηθώλ ¨ ». 

ΘΔΚΑ  9ο:«Πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο βιαβώλ γηα ην έξγν :¨Αγξνηηθή 

Οδνπνηία Σ.Κ. Νεξνηξηβηάο ¨ ». 

ΘΔΚΑ10ο:«Πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο βιαβώλ γηα ην έξγν 

:¨Απνρέηεπζε νκβξίσλ Σ.Κ. Ακθηζέαο - Πνύξλνπ ¨ ». 

ΘΔΚΑ 11ο:«Πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο βιαβώλ γηα ην έξγν 

:¨Απνπεξάησζε Αζιεηηθνύ Ξελώλα ¨ ». 

ΘΔΚΑ 12ο:«Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ (δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο –ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ) γηα ηελ 

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

γηα ζπληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο ,άξδεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ 

Μεζζαπίσλ ¨ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο 74.379,83 επξώ¨. 

ΘΔΚΑ 13ο:««Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ 

(δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο –ηερληθώλ πξνζθνξώλ) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

:¨Πξνκήζεηα πξνζσξηλώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο (4) ρώξσλ Τγηεηλήο θαη 

βαζηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο δίρξνλεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγείσλ) ζηηο Σ.Κ. Καζηέιιαο , Πάιηνπξα 

,Πηζζώλα ,ηελήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ Μεζζαπίσλ¨. 

ΘΔΚΑ 14ο:«Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ (δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο –ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ) γηα ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν :¨Εξγαζίεο 

επηζθεπήο πθηζηάκελσλ βιαβώλ ζε απνξξηκκαηνθόξα ,θνξηεγά θαη κεραλήκαηα 

έξγνπ ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ Μεζζαπίσλ  ¨ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

74.350,40 επξώ κε ην ΦΠΑ.¨». 
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ΘΔΚΑ 15ο:«Πεξί έγθξηζεο όξσλ δηαθήξπμεο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: 

¨Απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην νδηθό δίθηπν δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο 

Δ.Ε. Μεζζαπίσλ  ¨. 

ΘΔΚΑ 16ο: «Πεξί έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ΚΣΕΟ» 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΦΑΘΑ 


