
         
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ  ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ       
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                                                                                 Αξηζκ. Πξση. 9595 

 

     ΠΡΟ:  Σα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                           

             τοσ Δήμοσ Ν. Προποντίδας 

1. Καξαπαληαδήο Ησάλλεο, Αληηδήκαξρνο 

2. Κνθθηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Αληηδήκαξρνο 

3. Μεθέ Υξηζηίλα, ηαθηηθφ κέινο 

4. Σζηξνχδαο Φψηηνο, ηαθηηθφ κέινο 

5. Υαηδεαιέμεο Γεκήηξηνο, ηαθηηθφ κέινο 

6. Γηαθαγηάο Ησάλλεο, ηαθηηθφ κέινο 

7. Ηνξδαλίδνπ Πειαγία, ηαθηηθφ κέινο 

8. Σζνχθεο Γεκήηξηνο, ηαθηηθφ κέινο 

9. Σζνκπαλάθεο Κσλζηαληίλνο, αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο 

10. αξφγινπ Υαξάιακπνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

11. Μπνκπφηαο Γεψξγηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

12. Δπηάηνγινπ Γεψξγηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

13. Μσπζίδεο Μσπζήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

14. Παπαδφπνπινο Θσκάο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Δπηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «Ζ άιιε ιχζε 

Κίλεζε Γεκνθξαηψλ Πνιηηψλ» θα Μαπξνκηράιε 

Θενδψξα 

3. Δπηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «Λατθή πζπείξσζε 

Νέαο Πξνπνληίδαο» θ. Κνινγθνχλεο Παλαγηψηεο 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 75 παξ 6 ηνπ Ν.3852/2010 ζαο θαινχκε λα πξνζέιζεηε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο, πνπ ζα γίλεη κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο ζηηο 29/3/2021, ημέρα Δεστέρα και ώρα 13:00, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα. 

 Ζ ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

epresence.gov.gr. γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/η. Α΄/11-03-2020) «Καηεπείγνληα 

µέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», ην άξζξν 42 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 75/Α’/30-3-2020), ηελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.: 71342/6.11.2020 ΚΤΑ, θαζψο θαη ηηο ππ΄ αξ. 

18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 33282/29-5-20, 60249/22-9-20 θαη 

ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-20 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 



 Παξαθαιείζηε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

πξνγξακκαηηζζείζα ζπλεδξίαζε, λα ελεκεξψζεηε εγθαίξσο ηνλ πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ κε ηε θξνληίδα ηνπ λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο κε ηελ ζεηξά εθινγήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.11 άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010) 

 

 Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1. Έγθξηζε θαη παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ην 

έξγν: «Γεκηνπξγία γσληψλ αλαθχθισζεο θαη πξνκήζεηα εηδηθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ 

ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 2 ξεπκάησλ (Αξ. Μει. 14/2021)». 

2. Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο: «Γεκηνπξγία γσληψλ 

αλαθχθισζεο θαη πξνκήζεηα εηδηθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 2 

ξεπκάησλ», γηα έληαμε ζην πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

3.  Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 5Υ5 

ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ Ν.ΓΧΝΗΑ ΓΔ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ» (ΑΡ. ΜΔΛ. 8/2018). 

4. Σξφπνο επηινγήο αλάδεημεο αλαδφρνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

"Καηαζθεπή 4νπ Νεπηαγσγείνπ Ν. Καιιηθξάηεηαο" (αξ. κει. 35/2016) πνπ εληάρζεθε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» (θσδ. Πξάμεο/MIS 5002094, 

θσδ. ππνέξγνπ 1). 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνχ  αλνηρηήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κέζσ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ πεξηνρήο νηθηζκνχ Ν. Πιαγίσλ 

(Αξ. Μει. 3/2020) (Αξ. ΔΖΓΖ: 90787)» 

6. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ «Έξγα Οδνπνηίαο 

πεξηνρήο επέθηαζεο παξαιίαο Γηνλπζίνπ (Αξ. Μει. 22/2019) (Αξ. ΔΖΓΖ 86818)» 

7. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ππνζηήξημεο: Σερληθή 

Δπηζηεκνληθή Βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Πάξθνπ ηεο κέιηζζαο» ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 'BeePathNet' ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο URBACT III 

(TRANFER NETWORKS)» 

8. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν “Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ BeePathNet ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο URBACT III”. 

9. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν “Παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ππνζηήξημεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ 'BEEPATHNET' ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο URBACTIII» 

10. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα 

ηα  Αζθάιηζηξα γηα ην Καηαθχγην Σνπξηζηηθψλ θαθψλ Ν. Μνπδαληψλ. 

11. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα 

ηελ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ ON LINE ΜΔ ΘΔΜΑ ¨Α.Π.Γ ΔΦΚΑ & 

ΔΗΦΟΡΔ – ΚΡΑΣΖΔΗ” 

12. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ.576/17-3-2021 απεπζείαο αλάζεζεο Γεκάξρνπ ιφγν θαηεπείγνληνο, 

γηα ηελ εξγαζία θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή «Παξαιία Αγίνπ Μάκαληνο». 

13. Γηαγξαθή ηέινπο θνηκεηεξίσλ. 

14. Γηαγξαθή ή κε ηειψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο - απνρέηεπζεο Γ.Δ. Σξίγιηαο. 

15. Γηαγξαθή ή κε ηειψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο Γ.Δ. Μνπδαληψλ. 

16. Απνδνρή δσξεάο – ρνξεγίαο ηξνθίκσλ γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Ν. 

Πξνπνληίδαο. 



17. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε έξγνπ 

ζε ηδηψηε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ πιηθνχ γηα ηα αδέζπνηα δψα ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Πξνπνληίδαο». 

18. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ππεξεζίαο δηελέξγεηαο ειέγρνπ δφκεζεο αξρηθνχ ζηαδίνπ ηεο ππ' αξηζκ.62/2018 Άδεηαο 

Γφκεζεο ηνπ έξγνπ "ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ Γ.Κ. ΖΜΑΝΣΡΧΝ 

(ΑΡ.ΜΔΛ.16/20218)" πνπ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα "ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ". 

19. Έγθξηζε δαπάλεο θαη έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα «Σνπνζέηεζε Φσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο ζε πθηζηάκελε θνιφλα ζηελ πεξηνρή «ΚΑΜΠΟ» ηεο Γ.Κ. Ν. Καιιηθξάηεηαο ηεο 

ΓΔ Καιιηθξάηεηαο» 

20. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ.02/2021 απφθαζεο Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο, κε ζέκα «Έγθξηζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 (απνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ, ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο, δηάζεζε απνηειεζκάησλ)». 

21. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ απνζθξάγηζεο & αμηνιφγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρή θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ απνζθξάγηζεο & αμηνιφγεζεο θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 

δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ 

ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2021-2022 (CPV: 

92332000-7)» 

22. πλέρηζε ηεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή 

Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Δ. Μνπδαληψλ (Αξ. Μει.13/2020) (Αξ. ΔΖΓΖ: 88840)» 

23. Καζνξηζκφο Πεξηγξαθήο θαη Πξνυπνινγηδφκελεο Γαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΜΑΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ» 

24. Γηαγξαθή πνζνχ πνπ αθνξά θιήζε παξάβαζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

25. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο Γεκάξρνπ. 

 

 

  

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Δκκαλνπήι Καξξάο 

Γήκαξρνο 


