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                                                                          2) οσρλά Ιφάννη  

                                                   Προς:             3) Παπαδάκη Πιερρή 

                                                                          4) Μαρούζη Υαράλαμπο 

                                                                          5) Παναρίηη Ηλία                                                                             

                                                                          6) Καλογράνη Γημήηριο 

                                                                              Σακηικά Μέλη  
                                                                    Οικονομικής Δπιηροπής 
                                         
 Θέμα: Πρόζκληζη ζε ηακηική ζσνεδρίαζη με ηηλεδιάζκευη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής. 

      Σωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 78 ηος ν.4954/2022 «Λήτη αποθάζευν 

ζςλλογικϊν οπγάνυν Ο.Τ.Α α΄ Βαθμοω και διοικηηικϊν ζςμβοςλίυν εποπηεςψμενυν νομικϊν 

ηοςρ πποζϊπυν καηά ηο διάζηημα ιζσωορ ηυν μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος 

Κοπυνοφοω COVID-19» & ηηρ ςπ΄απιθ. Ππυη, 46731/13-07-2022 εγκωκλιο ηος Υποςπγείος 

Δζυηεπικϊν ππορ ηοςρ Γήμοςρ ηηρ σϊπαρ. 

    Καλείζηε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη με ηηλεδιάζκευη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ πος θα 

ππαγμαηοποιηθεί ηην 1
η
 Μαρηίοσ 2023, ημέρα Σεηάρηη  και ϊπα 09:00 π.μ.  

    Η ηηλεδιάζκετη θα γίνει μέζυ ηηρ πλαηθψπμαρ ηηλεδιάζκετηρ webex. 

                                                       Θ Δ Μ Α Σ Α  

 

1. Πεπί έγκπιζηρ διενέπγειαρ διαγυνιζμοω – καθοπιζμοω ψπυν - ζςγκπψηηζη επιηποπήρ 

για ηην ανάδειξη αναδψσος εκηελέζευρ ηος έπγος με ηίηλο  «Δπιζκεσή και 

ζσνηήρηζη κοιμηηηρίφν και περιβαλλόνηφν τώρφν Γήμοσ Μονεμβαζίας » ηος 

Γήμος Μονεμβαζίαρ. 

2. Έγκπιζη δαπανϊν απψ ηην πάγια πποκαηαβολή. 

3. Πεπί αποδοσήρ δυπεάρ για ηην εκπψνηζη γευηεσνικήρ μελέηηρ αλιεςηικοω καηαθςγίος 

Δλαίαρ. 

4. Καηακωπυζη αποηελέζμαηορ μειοδοηικοω διαγυνιζμοω ανοισηήρ διαδικαζίαρ κάηω 

ηων οπίων, για ηην ανάδειξη αναδόσος ζύμβαζηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 

ηλεκηπονικοω εξοπλιζμοω για ηον εκζςγσπονιζμψ ηυν Κένηπυν Δξςπηπέηηζηρ 

Πολιηϊν (Κ.Δ.Π)» πποχπολογιζμοω 48.856,00€. 

5. Πεπί λήτηρ απψθαζηρ για ηην αποδοσή ηυν ψπυν ηποποποίηζηρ  ηος 

ηοκοσπευλςηικοω δανείος για ηο Υποέπγο 3 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΔΛ Σ.Κ. 

ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ»  ηος έπγος: 

«ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΙΓΙΩ ΑΤΣΩΝ 

ΣΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ». 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A04%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A04%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A04%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A04%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A04%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%9C


6. Δξοςζιοδψηηζη ηηρ έμμιζθηρ δικηγψπος ηος Γήμος  για παπάζηαζη πολιηικήρ 

αγυγήρ ηος Γήμος επί μήνςζηρ Πςποζβεζηικήρ ςπηπεζίαρ καηά  ΓΔΓΓΗΔ ενϊπιον 

ηος Απείος Πάγος μεηά απψ αίηηζη αναίπεζηρ ηυν καηηγοποςμένυν. 

7. Καηακωπυζη ππακηικοω  για ηο έπγο «Βεληίυζη αγποηικήρ οδοποιίαρ Γήμος 

Μονεμβαζίαρ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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