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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
ΠΡΟ : Μέιε Οηθολοκηθής Δπηηροπής
Σαο θαινύκε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θεθιεηζκέλωλ ηωλ ζσρώλ1 ηελ
7ε ηνπ κελόο Ιοσιίοσ έηνπο 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώξα 11:00π.κ. ζηελ αίζνπζα εθδειώζεωλ πξώελ
Μαζεηηθήο Εζηίαο Κξεζηέλωλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απόθαζε ζηα παξαθάηω
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
1. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηωλ έξγωλ: α) Βειηίωζε θαη αλάπιαζε
θοηλότρεζηωλ τώρωλ εηζόδοσ Σ.Κ. Καιιηζέας θαη Μσρωλίωλ θαη ηξνπνπνίεζεο λνκηθήο
δέζκεπζεο ιόγω απηήο, β) Οδοποηία ΓΔ Αιηθείρας, γ) Βειηίωζε γεπέδοσ 5Χ5 Σ.Κ.
Ακσγδαιηώλ.
2. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΕ θαη ΠΚΤΜΝΕ ηνπ έξγνπ: Βειηίωζε γεπέδοσ Κάηω ακηθού.
3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Ι δηεμαγωγήο αλνηθηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: Δλεργεηαθή αλαβάζκηζε
δεκοηηθώλ θηηρίωλ Γήκοσ Αλδρίηζαηλας – Κρεζηέλωλ.
4. Καηάξηηζε όξωλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Αποθαηαζηάζεης δεκηώλ από
ζεοκελία Γήκοσ Αλδρίηζαηλας – Κρεζηέλωλ.
5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξωζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θη εππξεπηζκνύ.
6. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ.
7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ,
νρεκάηωλ θαη κεραλεκάηωλ κεηά ηωλ απαξαίηεηωλ εξγαζηώλ, έηνπο 2020.
8. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο εθκίζζωζεο ρώξωλ παξαιίαο θαη αηγηαινύ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε απηνθηλνύκελωλ ή ηξνρήιαηωλ θαληηλώλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ θαη
μαπιωζηξώλ.
9. Σύληαμε εηζήγεζεο πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ππνρξεωηηθήο αλακόξθωζεο
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
10. Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο γηα ηελ πξνκήζεηα γξακκαηνζήκωλ
αιιεινγξαθίαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
11. Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο γηα ηέιε ηαμηλόκεζεο θαη ηέιε
θπθινθνξίαο ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο Δήκνπ.
12. Απόδνζε ινγαξηαζκνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο θη απαιιαγή ππνιόγνπ
ππαιιήινπ.
13. Απνδνρή δωξεώλ.
14. Οξηζκόο δηθεγόξνπ ζε ππόζεζε Δήκνπ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ
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…ζηην περίπηωζη ηης δια ζώζης ζύγκληζης ηων ζσλλογικών οργάνων οι ζσνεδριάζεις πραγμαηοποιούνηαι κεκλειζμένων ηων θσρών
…ηηρώνηας ηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης
διάδοζής ηοσ…( Εγκύκλιος 40/20930/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ )
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Δζωηερηθή Γηαλοκή:
1) Διεσθσνηές Δήμοσ
2)Προϊζηάμενοσς Δήμοσ
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