
 
 
          ΠΙΝΑΚΑ    ΘΔΜΑΣΩΝ   ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
                                         ΣΗΝ    26-11-2019            
                                              ΗΜΔΡΗΙΑ 

1 Ανάκληζη ηηρ ςπ απιθμ 165/2019 απόθαζηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Νάοςζαρ 

2 Δηήζιορ ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού έηοςρ 2020 

3 Γιαγπαθή ή μη ηυν ανηίζηοισυν πποζαςξήζευν από ηον Υπημαηικό Καηάλογο 146/2019 για 
ηέλη ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ σώπυν πολιηιζμού ηος Γήμος Νάοςζαρ 
 

4 Οικονομική ενίζσςζη ζηον Πολιηιζηικό ύλλογο Λεςκαδίυν  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ». 

5 Αποδοσή ή μη δυπεάρ ανηικειμένυν από ηηρ κ.κ.Κυν/νο & Αικαηεπίνη Κοπνελάκη για ηον 
εμπλοςηιζμό ηηρ ζςλλογήρ ηος Λαογπαθικού Μοςζείος ηος Γήμος Ηπυικήρ Πόληρ Νάοςζαρ 
 

6 Έγκπιζη ή μη, 4ηρ παπάηαζηρ ηηρ 2ηρ ‘’ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ’’ ηυν επγαζιών , 
καθώρ  και 3ηρ παπάηαζηρ ηηρ ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπάηυζηρ ηυν επγαζιών- με 
αναθευπήζειρ -, ηος ςποέπγος 1:«ΒΔΛΣΙΧΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 2) Δ 
ΓΔΧΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ» ηηρ ομώνςμηρ ππάξηρ , ( με 
A.M.:56/2017 και ΚΧΓ.ΟΠΑΑ: 0006185046), καηά (3) ηπειρ μήνερ έκαζηη. 
 

7 Έγκπιζη ή μη, 4ηρ παπάηαζηρ ηηρ 2ηρ ‘’ενδεικηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ’’ ηυν επγαζιών , 
καθώρ  και 3ηρ παπάηαζηρ ηηρ ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπάηυζηρ ηυν επγαζιών- με 
αναθευπήζειρ -, ηος ςποέπγος 1:«ΒΔΛΣΙΧΗ ΟΓΟΤ ΠΡΟΒΑΗ (ΣΜΗΜΑ 1) Δ 
ΓΔΧΡΓΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΗΝ Σ.Κ. ΥΑΡΙΔΑ» ηηρ ομώνςμηρ ππάξηρ , ( με A.M.: 
55/2017 και ΚΧΓ. ΟΠΑΑ: 0006184643), καηά (3) ηπειρ μήνερ έκαζηη. 
 

8 Έγκπιζη ή μη 3ηρ παπάηαζηρ ηυν ενδεικηικών ημημαηικών πποθεζμιών καθώρ και ηηρ 
ζςνολικήρ πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΟΓΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ» (απ. Μελ. 67/2017) καηά ηπειρ μήνερ έκαζηη (με αναθευπήζειρ) 
 

9 Ανάκληζη ηος ηπίηος  ζκέλοςρ ηηρ ςπ΄ απιθμό 09/2019 απόθαζηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 
(ΑΓΑ : ΦΜ8ΛΧΚ0-ΘΞΠ) και εκ νέος απόθαζη για ηην έγκπιζη ηηρ καηάπηυζηρ ηηρ 
εγγςηηικήρ ζςμμεηοσήρ ηηρ Ένυζηρ Οικονομικών Φοπέυν "ΜΔΣΔ ΤΜ Α.Δ" , "ΓΔΧΓΝΧΗ 
ΑΔ"," Β. ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ & ΤΝ/ΣΔ Δ.Δ", "ΓΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ"   ζσεηικά με ηη 
διαγυνιζηική διαδικαζία ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Μελέηη καηαζκεςήρ νέαρ γέθςπαρ ποηαμού 
Απάπιηζα  ζηη θέζη Νοζοκομείο πόληρ Νάοςζαρ» 
 

10 ΄Eγκπιζη ή μη  ηηρ  μελέηηρ και  καθοπιζμόρ    ηυν όπυν    διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 
διαγυνιζμού   με ηίηλο «Παποσή Τπηπεζιών για ηον καθαπιζμό ηυν κηιπίυν ηος Γήμος 
Νάοςζαρ» 
 

11 Έγκπιζη δαπανών από ηην πάγια πποκαηαβολή ηηρ Κοινόηηηαρ Αγγελοσυπίος 
 

12 Έγκπιζη δαπανών από ηην πάγια πποκαηαβολή ηηρ Κοινόηηηαρ Κοπανού  
 

13 Έγκπιζη δαπανών από ηην πάγια πποκαηαβολή ηηρ Κοινόηηηαρ Νάοςζαρ 
 

14 Έγκπιζη ή  μη 1ος ππακηικού για ηον ζςνοπηικό διαγυνιζμό για ηην ανάδειξη αναδόσος ηηρ 
ππομήθειαρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 
 



15 18η Αναμόπθυζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ Πποϋπολογιζμού Γήμος Νάοςζαρ έηοςρ 2019 
(Σ.Τ.) – ειζήγηζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο 

16 Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη δημοηικών εκηάζευν ηος αγποκηήμαηορ 
Υαπίεζζαρ με απιθμό ηεμασίυν  ( 1062 Α,1063 Α, 1063 Β,1063 Γ,1063 Γ,1063 Δ &1062 Β  ). 
 

17 Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ για ηην για ηην εκμίζθυζη ηος Υιονοδπομικού Κένηπος  
 3-5 ΠΗΓΑΓΙΑ 
 

 
                  
 
                                                                   
                                                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
  
 
                                                                ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
 
                                                                                  


