
   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής   

Επιτροπής  
   

  Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 33η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι εννιά (29) Ιουνίου  2021 ημέρα Τρίτη ώρα  

έναρξης 9:00μ και λήξη 12.00μμ . 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους 

διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 

παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  και την  

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18-6-2021 (ΦΕΚ.Β.2660) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. 

 
1. Παράταση σύμβασης υπαλλήλου (οδηγού αποφρακτικού) 

2. Ορισμός συμβολαιογράφου για αποδοχή κληρονομίας . 

3. Εισήγηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών:  

 α)." Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη"  και  β). 

"Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης" από  το προσωπικό και τα μέσα του 

Δήμου και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες. 

4. Έγκριση  3ου πρακτικού  διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με θέμα "Προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

" προϋπολογισμού 189.696,00€. 

5. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΟΑΕΔ. 

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης "Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό  

και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα προϋπολογισμού 

165.322,58€ 

7. Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και κατάρτιση όρων διακήρυξης " 

Μίσθωση μηχανημάτων  έργου για την αποκατάσταση  βλαβών που 

προκλήθηκαν από την κακοκαιρία  ΙΑΝΟΣ" προϋπολογισμού 82.869,20€ . 

8. Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για 

την "Προμήθεια  ειδών προστασίας  για τις ανάγκες  των εργατών του 

Δήμου "προϋπολογισμού  54.779,53€ 

9. Καθορισμός των όρων  της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο 

"Επισκευή  κτιρίου Λεβητοστασίου του Ιατρείου Κρικέλλου" ποσού 

6.500,00€.(άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/21) 

      
     Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 
                                                                   

      Νικόλαος Σουλιώτης 
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Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  

Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις 

παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  e-mail  από  το 

προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   e-mail   της γραμματείας  της  

Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  

συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η 

προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα 

κίνδυνο υγείας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1.Τακτικά Μέλη οι κ.κ  

Γενιτσαρόπουλος Χρήστος  (Ορισμένος ) 

Κεραμάρης Δημήτριος (Ορισμένος ) 

Κονιαβίτη Ευδοξία (εκλεγμένη) 

Σβερώνης Ιωάννης (εκλεγμένος) 

Λερογιάννης  Δημήτριος (εκλεγμένος) 

Ιβρος Ιωάννης (εκλεγμένος) 

2.Αναπληρωματικά Μέλη Παρίστανται  στη συνεδρίαση σε περίπτωση 

απουσίας των τακτικών εκλεγμένων μελών 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου  Κωνσταντία     εκλεγμένη  Α παράταξη  

Χαλκιάς  Παντελής                                 εκλεγμένος Α παράταξη                  

Σώκος Γεώργιος                                    εκλεγμένος Β παράταξη                  

Κακαβάς Χρήστος                                  εκλεγμένος Β παράταξη                  

3.Καλούνται οι  Πρόεδροι Κοινοτήτων εάν υφίσταται θέμα που  

αφορά την κοινότητα τους  

4.(Αρθρο 2 παρ.13 του Ν.4623/2019  

    "Κατά  τις συνεδριάσεις  των επιτροπών  Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής δύναται να παρίσταται   χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος  

από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές " 

4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ  Γ΄  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Γκορόγιας  Δημήτριος  

5. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


