
 
             

Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:   
 

1.  

Καζνξηζκφο ηξφπνπ νινθιήξσζεο ηνπ έργοσ «Καηαζκεςή εξωηεπικού 

δικηύος ύδπεςζηρ για ενίζσςζη ςδπεςηικών αναγκών από Άγιο Παύλο 

ππορ Σοπικέρ Κοινόηηηερ και Δημοηική Κοινόηηηα Μεζζήνηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, Β’ Φάζη (A’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ)» κεηά 

απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

2.  
Γλσκνδφηεζε γηα άζθεζε αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Ν. 2664/1998 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

 

3.  

Γλσκνδφηεζε γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσο νξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκηψζεο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Καιακάηαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 19 ηνπ Ν. 2882/2001 φπσο έρεη ηξνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

 

4.  

Αλάζεζε ζηνλ Δληεηαικέλν πκβνιαηνγξάθν Γεκνζίνπ Δθεηείνπ Ναππιίνπ θ. 

Κσλζηαληίλν Μηρειή γηα ηελ ζχληαμε δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ νη φξνη ηνπ 

νπνίνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 65/2021 Α.Ο.Δ.   

 

5.  

1ε Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 03-10-2018 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ 

πξάμε «Αζιεηηθέο ππνδνκέο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ παξαιία 

Μπνχθαο ηεο Γ.Δ. Μεζζήλεο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο» 

 

6.  

1ε Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 03-10-2018 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ 

πξάμε «Αζιεηηθέο ππνδνκέο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο Γ.Δ.Μεζζήλεο ηνπ Γήκνπ 

Μεζζήλεο» 

 

7.  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο AT04 (18214/29.09.20) κε ηίηιν: «Υσξηζηή πιινγή 

Βηναπνβιήησλ, Γσληέο Αλαθχθισζεο θαη ηαζκνί Μεηαθφξησζεο 

Απνξξηκκάησλ»  ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»  

 

 

 

8.  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο AT08 (19576/19.10.20) κε ηίηιν: «Smart cities, 

επθπείο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - 

πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη 

πεξηβάιινλ, δξάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»  

 

9.  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο AT12 (18215/29.09.2020) κε ηίηιν: «Γξάζεηο 

Ηιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ» 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»  

 

10.  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο AT14 (20003/27.10.20) κε ηίηιν: «Διιάδα 1821 - 

Διιάδα 2021» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο:«Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο 

θαη Αζιεηηζκφο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ»  

 

11.  

Έγθξηζε κειεηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο «σνηήρηζη γηπέδων 

Γ.Δ.Κεζζήνης έηοσς 2021-2022» και «σνηήρηζη γηπέδων 

Γ.Δ.Αίπειας Γ.Δ.Πεηαλιδίοσ Γ.Δ.Ηθώμης έηοσς 2021-2022»  θαη 

ζθνπηκφηεηα απηψλ.  

 

12.  πγθξφηεζε επηηξνπψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4782/2021   

13.  

πγθξφηεζε ηεο επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο  

πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ 

Ν. 4782/2021 

 

14.  

Υνξήγεζε παξάηαζεο γηα ην έξγν: «ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ ΣΟΤ 

ΟΓΗΘΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΑΡΚΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΖΚΟΤ ΚΔΖΛΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΘΙΖΘΖΘΑΛ ΑΠΟ ΣΗ ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΖ 6Ζ ΘΑΗ 7Ζ ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 

2016 » 

 

15.  Υνξήγεζε παξάηαζεο γηα ην έξγν: «ΑΣΗΘΖ ΑΛΑΠΙΑΖ ΗΣΟΡΗΘΟΤ  



 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

 

 

Γεώργιος Αθαναζόποσλος  

  Γήμαρτος  

ΘΔΛΣΡΟΤ ΚΔΖΛΖ» 

16.  
Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκήζεηαο επεηεηαθψλ καζεηηθψλ 

ηεηξαδίσλ 

 

17.  
Έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ <<Γαπάλε επηζθεπήο ηνπ ΚΗΗ 3827    

Φνξηεγνχ  ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο» 
 

18.  Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζε πηζηψζεσλ  

19.  

Απνδνρή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηεο ππεξεζίαο 

«Δθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) ζην Γήκν 

Μεζζήλεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «ρέδηα θφξηηζεο 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) θαη ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021».  

 

20.  Έγθξίζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο   

21.  
Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ-ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 

 

22.  Έγθξηζε κεηαθίλεζεο αηξεηψλ  


