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ΠΡΟ 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 Π Ρ Ο  Ι Κ Η  Η  

 

   Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζε Σακτική (Δια Ζώσης κεκλεισμένων των 

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

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 27η  τοσ μηνός Θανοσαρίοσ   ηνπ έηνπο 2021, εκέξα 

ηεο εβδνκάδνο Σετάρτη  θαη ώξα  09:30  π. μ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο  παξ 5 

ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α’ 87) θαη  

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ (Αξ. Φύιινπ 55/11-

3-2020/ Σ’ Α) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 40/20930/31-3-2020 Εγθύθιην ΤΠ.Ε,  γηα  ηελ 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ  γηα ηα  παξαθάησ  ζέκαηα :  

 

ΘΕΛΑ  1ο: « Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ πξόρεηξνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

(δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ΄΄Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο ύιεο , πιηθώλ εθηύπσζεο, θσηνηππηθνύ ραξηηνύ , κειαληώλ, ηόλεξ  θαμ 

θαη  εθηππσηώλ θιπ΄΄ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ Μεζζαπίσλ θαη ησλ 

ΝΠΔΔ ηνπ.». 

ΘΕΛΑ  2ο: «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ 

(απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ) γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν: ¨Πξνκήζεηα πξνζσξηλώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ηεζζάξσλ ρώξσλ 

πγηεηλήο θαη βαζηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο 

δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ΣΚ Καζηέιιαο, Πάιηνπξα, Πηζζώλα θαη 

ηελήο ηνπ Δήκνπ Δηξθύσλ-Μεζζαπίσλ¨ » 

ΘΕΛΑ  3ο: «Πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο ραξαθηεξηζκνύ εδαθώλ ηνπ έξγνπ 

¨Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθήο νδνύ από πεξηνρή Αγξηνζπθηά έσο Κνηζίθηα ,Σ.Κ. 

Γιπθάδαο Δ.Ε. Δηξθύσλ .¨» 

ΘΕΛΑ  4: «Πεξί έγθξηζεο 1νπ Α.Π. Ε ηνπ έξγνπ: ¨Εκπινπηηζκόο ύδξεπζεο 

Φαρλώλ –Καζηέιιαο Σξηάδαο ¨» 

ΘΕΛΑ 5ο: «Πεξί έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ νηθ. έηνπο 2016 (Τπ. αξηζκ. 98/2020 ΑπόθαζεΔ.. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) » 

ΘΕΛΑ 6ο: «Πεξί έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ νηθ. έηνπο 2017 (Τπ. αξηζκ. 99/2020 Απόθαζε Δ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) » 

ΘΕΛΑ7ο: «Πεξί έγθξηζεο απνινγηζκνύ  νηθ. έηνπο 2019 ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δηξθύσλ –Μεζζαπίσλ. (Τπ. αξηζκ. 1/2021 Απόθαζε 

Δ. ΝΠΔΔ :ρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δηξθύσλ –Μεζζαπίσλ)» 
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