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ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική (Δια Ζώσης κεκλεισμένων των 

θυρών ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η  του μηνός Ιουλίου  του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα  10:00  π. μ, κατά τις προβλέψεις της  παρ 5 του 

άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και  

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 

55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ,  

για  την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα  παρακάτω  θέματα :  

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια 

πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου 

Διρφύων – Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ ΄΄  » 

ΘΕΜΑ 2ο: «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: ΄΄  Οδοποιϊα Τ.Κ Μίστρου΄΄» 

ΘΕΜΑ 3ο: «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου 

του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021». 

ΘΕΜΑ 4ο: « Περί αποδοχής ένταξης - χρηματοδότησης και  έγκρισης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021». 

ΘΕΜΑ 5ο: « Περί εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση αιφνίδιας 

βλάβης στο υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ6136 Απορριμματοφόρο του Δήμου΄΄». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2021 

Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ». 

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των  υπ’ αριθμ. 42/2021 και 

68/2021 (Διορθωτική) Διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 125/2021 

Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Χαλκίδας ». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας (Εργάτες- 

Συνοδοί Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασία ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) 

μηνών για κατεπείγουσες, εποχικές  και έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας 

καθαριότητας ». 

ΘΕΜΑ 10ο: «Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Περί έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για την εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ 

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια , Τ.Κ Γλυφάδας 

Δ.Ε Διρφύων΄΄ ». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης (1ης) προθεσμίας για την 

εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Πολιτικών  ΄΄ ». 

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης (3ης) προθεσμίας για την 

εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις 

Κοινότητες Κοντοδεσποτίου και Σταυρού  , λόγω πρόσφατης πυρκαγιάς ΄΄ ». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης (3ης) προθεσμίας για την 

εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Αποχετευτικό Ομβρίων από πάροδο 

Μακρυγιάννη έως και διασταύρωση Αναξαγόρα και Ομήρου στην Δ.Κ                   

Ψαχνών ΄΄ ». 

ΘΕΜΑ  15ο: «Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο ». 
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