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       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΠΝΠ (Πράξη νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 κα της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής τους», η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού  και των διοικητικών 

συμβουλίων των εποπτευομένων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει 

χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και 

της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (Α’87), είτε δια 

τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

Καλείσθε στην  (10η ) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 

διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης (μέσω webex)* την 10-4-2020 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00΄π.μ.,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την 

υπηρεσία :’Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» (αρ.μελ.51/2020) 

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το 

έργο: «Βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας Δήμου 



Κασσάνδρας (Υποέργο: αγροτικοί δρόμοι Δ.Κ.Ν.Φωκαίας) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I 

(ΑΡ.ΜΕΛ.78/2014) 

3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το 

έργο: Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων του Δήμου Κασσάνδρας –ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αρ.μελ.53/2018) 

4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης και 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την πράξη: «Προμήθεια-

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 

Κασσάνδρας»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αρ.μελ.54/2018). 

5. Τροποποίηση σύμβασης «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και 

προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας» βάσει του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

6. Αποδοχή δωρεάς ενός Drown  

 

 * όσοι δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο 

κινητό τους ή στο tablet, σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες. 
  

                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                           
                                                                  
                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. κο Αστέριο Κατσάνη   

2. κα Φωτεινή Μίζογλου    

3. κο Αργύριο Μανώλα  

4. κο Γαρύφαλλο Κόχειλα  

 

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη 

συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως την πρόεδρο προκειμένου 

για την αναπλήρωσή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


