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Συνεδρίαση  22η ΤΑΚΤΙΚΗ 11-5-2021 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Έγκριση συζήτησης θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης  ως  κατεπείγον  με τίτλο "Έγκριση 

μετακίνησης αντιδημάρχου"  

184/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 

του συνόλου  

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1.  Πρόσληψη προσωπικού (ενός χειριστή ΔΕ με δίπλωμα Εκσκαφέα - JCB) ) για την κάλυψη αναγκών 

Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου .  

185/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

2.  Πρόσληψη προσωπικού  για την κάλυψη (ενός χειριστή ΔΕ με δίπλωμα γκρέιντερ ) για την τεχνική 

υπηρεσία  με σύμβαση ορισμένου χρόνου .  

186/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

3.  Έγκριση 2ου πρακτικού  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια μηχανολογικού  

εξοπλισμού  για τις ανάγκες  του Δήμου " προϋπολογισμού 189.596,00€.  

187/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

4.  Εισήγηση για μείωση  των τελών χρήσης  κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

188/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  
 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A6%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%92%CE%92%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A6%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%92%CE%92%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A3%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-108?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A3%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-108?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9289%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A9%CE%A7%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9289%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A9%CE%A7%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-5%CE%956?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-5%CE%956?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A6%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%92%CE%98%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A6%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%92%CE%98%CE%99?inline=true


 

5.  Αποδοχή ποσού 500,00€ μέσω εξαργύρωσης επιταγής "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ" λόγω 

συνεργασίας Δήμου με την τράπεζα EUROBANK  

189/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

6.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Ενιαίας σχολικής επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

190/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

7.  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Ενιαίας σχολικής επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

191/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

8.  Αποδοχή -Κατανομή  Β΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 και κάλυψη 

δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου  από Απρίλιο  έως Ιούνιο έτους  2021.  

192/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

9.  Τακτοποίηση χρηματικών  ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγων (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).  193/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  παραλαβής του έργου "Αναβάθμιση  υποδομών γηπέδου  

Καρπενησίου " αναδόχου  Ανταίου Κατασκευαστική Α.Ε.  

194/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα επί 
του συνόλου  

 

  
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%99%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-12%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%99%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-12%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A07%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A07%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9D9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%94%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9D9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%94%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%996%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-7%CE%A4%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%996%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-7%CE%A4%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A867%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A0%CE%9E%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%96%CE%A95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%96%CE%A95?inline=true

