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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Συνεδρίαση  33η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης (2) θεμάτων ως κατεπείγοντα Α)έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής (πληρωμή διοδίων κλπ) για μετάβαση οχήματος στην Αθήνα για παραλαβή 
εκθεσιακού  υλικού στις 2-7-2021 Β)Έγκριση εξόδων  μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Σβερώνη  
Ιωάννη 

289/2021 Εγκρίνεται 

ομόφωνα επί του 

συνόλου 

2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μετάβαση οχήματος στην Αθήνα για παραλαβή εκθεσιακού  

υλικού την Παρασκευή 2-7-2021  

290/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

3 Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Σβερώνη Ιωάννη για παραλαβή εκθεσιακού  υλικού την 

Παρασκευή 2-7-2021  

291/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Παράταση σύμβασης υπαλλήλου (οδηγού αποφρακτικού)  292/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%93%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%93-369?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%93%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%93-369?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%926%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A5%CE%981?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%926%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A5%CE%981?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9494%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9893?inline=true


συνόλου 

2 Ορισμός συμβολαιογράφου για αποδοχή κληρονομίας (αφορά διαθήκη του Τσουκανά Κων/νου)  293/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

 

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. 

294/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

4 Έγκριση  3ου πρακτικού  διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια  

μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου " προϋπολογισμού 189.696,00€.  

295/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

5 Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΟΑΕΔ.  296/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

6 Έγκριση μελέτης  και κατάρτιση όρων διακήρυξης "Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό  και 

ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα προϋπολογισμού 165.322,58€  

297/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

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€ .  

298/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

8 Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την "Προμήθεια  ειδών 

προστασίας  για τις ανάγκες  των εργατών του Δήμου "προϋπολογισμού  54.779,53€  

299/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

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)  

300/2021 Εγκρίνεται 
ομόφωνα επί του 
συνόλου 

 

           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%996%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A6%CE%A6%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%A8%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%A8%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%A8%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%96%CE%9B%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%96%CE%9B%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%938%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A5%CE%A83?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A32%CE%A9%CE%95%CE%93-8%CE%91%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A32%CE%A9%CE%95%CE%93-8%CE%91%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-35%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-35%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-35%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A9%CE%A3%CE%A9%CE%95%CE%93-90%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A9%CE%A3%CE%A9%CE%95%CE%93-90%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A7%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-1%CE%A56?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A7%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-1%CE%A56?inline=true

