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ΝΟΜΟ  ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ       
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                                                                                   Αξηζκ. Πξση. 28961 

 

     ΠΡΟ:  Σα Μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής                                           

             ηοσ Δήμοσ Ν. Προπονηίδας 

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 27/8/2021, ημέρα Παραζκεσή 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 ηεο ππ’ αξηζκ.48/2021 απφθαζεο Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ κε ζέκα: «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021 ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο.» 

2. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ.49/2021 απφθαζεο Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ κε ζέκα «3ε αλακφξθσζε ηνπ νηθ. έηνπο 2021 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο.» 

3. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ.71/2021 απφθαζε Γ.. ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Γήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο ηνπ έηνπο 2021» 

4. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ.74/2021 απφθαζε Γ.. ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ κε ζέκα 

«2ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νέαο 

Πξνπνληίδαο» 

5. Έγθξηζε, παξαιαβή κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή 

δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Δ. Σξίγιηαο» (Αξ. Μει. 32/2021). 

6. Έγθξηζε, παξαιαβή κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή 

δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Δ. Μνπδαληψλ» (Αξ. Μει. 33/2021). 

7. Έγθξηζε, παξαιαβή κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή 

δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Δ. Καιιηθξάηεηαο» (Αξ. Μει. 34/2021). 

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

εξγαζίαο κε ηίηιν «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΚΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» (1.510 

η.κ.). 

9. Καζνξηζκφο πεξηγξαθήο θαη πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηίηιν «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΚΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» (1.940 

η.κ.). 

10. Καζνξηζκφο πεξηγξαθήο θαη πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηίηιν «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΚΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» (460 η.κ.) 

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

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΩΝ Δ ΚΑΜΒΑ» 

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

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ Ν. ΣΡΗΓΛΗΑ» 

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

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΖΜΑΗΩΝ ΚΑΗ ΖΜΑΗΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» 

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

εξγαζίαο κε ηίηιν «Δπηζθεπή πδξαπιηθψλ, νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηληξηβαληψλ ηεο Γ.Δ. Σξίγιηαο ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο» (CPV :50000000-5). 

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

εξγαζίαο κε ηίηιν «Δπηζθεπή πδξαπιηθψλ, νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηληξηβαληψλ ηεο Γ.Δ. Μνπδαληψλ ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο» (CPV :50000000-5). 

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

εξγαζίαο κε ηίηιν «Δπηζθεπή πδξαπιηθψλ, νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηληξηβαληψλ ηεο Γ.Δ. Καιιηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο» (CPV :50000000-5). 



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

ππεξεζίαο κε ηίηιν «πληήξεζε θαη Άξζε Βιαβψλ ησλ Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ ησλ 

Κφκβσλ Κ1, Κ2, Κ3 Γ.Κ. Ν. Μνπδαληψλ θαη Γεσπνληθψλ ηεο Γ.Κ. Καιιηθξάηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο » (CPV: 50232200-2 ). 

18. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΑΘΖΣΩΝ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΓΖΜΟΤ Ν. ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ» 

19. Άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 1. ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΑΣΔ-ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε 

(νδφο: Μπφηζαξε, αξ.:88) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 2. ηεο αλψλπκεο ηερληθήο εηαηξίαο κε 

ηελ επσλπκία «ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΑΣΔ», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε (νδφο: Μπφηζαξε, 

αξ.:88), θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 3. ηνπ Δκκαλνπήι Παπαδφπνπινπ ηνπ Γεσξγίνπ, 

θαηνίθνπ Γηνλπζίνπ Υαιθηδηθήο, θαηά ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ.1 θαη παξ. 2 ηνπ Ν, 3852/2010. 

20. πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Ν. Πξνπνληίδαο. 

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

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πζθεπψλ ρισξίσζεο (Γνζνκεηξηθέο αληιίεο ρισξίσζεο)» 

(CPV : 42993100-4). 

22. Γηαγξαθή νθεηιψλ ηνπ ππ’ αξηζκ.213459 πδξνκέηξνπ, κε αξηζκφ ινγαξηαζκνχ 0-01204207 

ρξέσζεο Γ.Ο.Τ. Ν. ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ. 

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

24. Γηαγξαθή ή κε ηειψλ χδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο Γ.Δ. Καιιηθξάηεηαο. 

25. Γηαγξαθή ηειψλ πνπ αθνξνχλ Καζαξηφηεηα θαη Φσηηζκφ ζε κε ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα. 

26. Γηαγξαθή πνζψλ πνπ αθνξνχλ θιήζεηο παξάβαζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

27. Γηαγξαθή πνζψλ πνπ αθνξνχλ ΓΣ, ΓΦ & ΣΑΠ. 

28. Άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.3442/2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη θαηά ηνπ Βαταλνχ Σζηηζφπνπινπ. 

29. Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήησλ ζηελ Κνηλφηεηα 

Ν.Μνπδαληψλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ α) γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Γξαθείνπ θίλεζεο -

ειέγρνπ θαπζίκσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ Αλαθχθισζεο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο, β) γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Σερληθνχ ηκήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο-

Άξδεπζεο-Απνρέηεπζεο ηεο Γ/λζεο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Πξνπνληίδαο. 

30. Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Κνηλφηεηα Γηνλπζίνπ. 

31. Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Κνηλφηεηα Νέαο Πνηίδαηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, 

νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ. 

32. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ εθκίζζσζεο Κπιηθείνπ ΚΑΠΖ ηεο Κνηλφηεηαο Ν. Γσληάο.  

33. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηε δαπάλε κεηαηφπηζεο θνιφλαο ζηνλ αγξνηηθφ δξφκν 

ηεο Κνηλφηεηαο Εσγξάθνπ - Πνξηαξηάο ηνπ Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο. 

34. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηε δαπάλε ηνπνζέηεζεο Φσηηζηηθνχ ψκαηνο ζε 

πθηζηάκελε θνιφλα ζηελ πεξηνρή «Άλσ Βεξγηά σδφπνιεο»  ηεο Γ.Δ. Καιιηθξάηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο. 

35. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηε δαπάλε ηνπνζέηεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ ζε 

πθηζηάκελεο θνιφλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο Πεηξαιψλσλ ηεο Γ.Δ. Σξίγιηαο ηνπ 

Γήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο. 



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

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ραξηψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

“BEEPATHNET” ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ URBACT III» 

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

 

 

  

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Δκκαλνπήι Καξξάο 

Γήκαξρνο 


