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 Θέμα:  Πρόζκληζη ζε ηακηική ζσνεδρίαζη με ηηλεδιάζκεψη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής. 

      χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.4954/2022 «Λήςε απνθάζεσλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α α΄ Βαζκνχ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

Κνξσλντνχ COVID-19» & ηεο ππ΄αξηζ. Πξση, 46731/13-07-2022 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. 

    Καιείζηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε με ηηλεδιάζκεψη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 23
η
 Ασγούζηοσ   2022, ημέρα Σρίηη   και ώρα 09:00 π.μ.  

    Ζ ηειεδηάζθεςε ζα γίλεη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεδηάζθεςεο webex. 

 

                                                          Θ Δ Μ Α Σ Α  

 
 

1.  Πεξί αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2022. 

2. «Πεξί νξηζκνχ κειψλ γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηνπ 

έξγνπ_ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ_ Π/Τ 2.975.578.02€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% απφ πιεπξάο ΤΠ.ΔΝ.».  

3. Πεξί  θαηαθχξσζεο  πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν {Οδνπνηία ΓΔ 

Μνιάσλ θαη ΓΔ Εάξαθα}». 

4. Πεξί θαηαθχξσζεο πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  {Αλάπιαζε 

πιαηείαο Πηζηακάησλ}». 

5. Πεξί θαηαθχξσζεο πξαθηηθνχ ηεο κειέηεο κε ηίηιν {χληαμε ρεδίνπ Αζθάιεηαο 

Νεξνχ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο}» 

6. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Βειηίσζε βαζηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο- Τπνέξγν 

3 Αλαβάζκηζε ΔΔΛ Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο θαη εμσηεξηθψλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ». 



7. «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  {Οδνπνηία ΓΔ Βνηψλ,ΓΔ Αζσπνχ θαη 

ΓΔ Μνλεκβαζίαο}». 

8. Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν {Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ κεηά απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα}». 

9. Πεξί ζχζηαζεο επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ πξνκεζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξφζθιεζεο «Τπνδνκέο παξνρήο θαη εμνηθνλφκεζεο πφζηκνπ λεξνχ» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

10. Πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ δηαγσληζκνχ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ επείγνληνο ραξαθηήξα απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη 

Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, πξνυπνινγηζκνχ 69.998,00  επξψ. 

11. Πεξί αλάζεζεο παξνρήο έθηαθησλ ππεξεζηψλ επηζθεπήο νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ άξζξ. 32 παξ. 2γ ηνπ Ν. 4412/2016. 

12. Πεξί αλάζεζεο ζε δηθεγφξν θαη΄εθαξκνγή ηνπ αξζξ.72 Ν3852/2010 {Αλάζεζε 

ζχληαμεο θαη θαηάζεζεο πξνζθπγήο αλάθιεζεο ηεο ππ΄αξηζκ 604/2022 πξάμεο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη εθπξνζψπεζεο  θαηά ηεο ζπδήηεζεο απηήο}. 

13.  Πεξί θαηαθχξσζεο πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο 

πεξηπηέξνπ ζηελ Κνηλφηεηα Μνιάσλ.  

14. Πεξί έγθξηζεο ηεο Αλφξπμεο πέληε (5) πδξεπηηθψλ πδξνγεσηξήζεσλ,  Δγθαηάζηαζεο 

δπν (2) πδαηνδεμακελψλ θαη κηαο (1)  πηεδνζξαπζηηθήο δεμακελήο  ζε εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζε δεκφζηεο  δαζηθέο  εθηάζεηο . 
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