
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Ψαρά, 21/2/2020 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ  

ΨΑ Ρ Ω Ν 

Αριθ. Πρωτ.: 258 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  

Ταχ.Δ/νση: Ψαρά – Χίος ΠΡΟΣ: 
Ταχ.Κώδικας: 821 04 Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλέφωνο: 22743 50111          (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) 

Πληροφορίες : Α. Γιάννη  

FAX: 22740 61341  

E-mail: g.arxon1@gmail.com  

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής». 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 

διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός 

Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 75 Ν. 3852/2010. 

  

 

                                                                                                                     Ο Πρόεδρος  

                                                                                                      της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                                                                                                                Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 

 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Βασιλική Ευαγγελία 

2. Δημητρέλη Μαργαρίτα 

3. Καραγιώργη Μαρκέλλα 

4. Μπεναρδής Γεώργιος 

5. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

6. Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΔΨΩΗΧ-ΗΩΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 25/2/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 258 /21-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα 1
ο
 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων  

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 για το έτος 2020 

Θέμα 2
ο
 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος  

Θέμα 3ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το 

έτος 2020. 

Θέμα 4ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων 

παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για 

το έτος 2020.  

Θέμα 5ο Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

Θέμα 6ο Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Θέμα 7ο Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός 

της έδρας του δήμου την 26.2.2020 για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Θέμα 8ο Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός 

της έδρας του δήμου την 4.3.2020 για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Θέμα 9ο Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός 

της έδρας του δήμου την 15.3.2020 για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Θέμα 10ο Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός 

της έδρας του δήμου την 4.4.2020 για εκτέλεση υπηρεσίας 

Θέμα 11ο Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του 

Δημάρχου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χίου στην 

δικάσιμο της 6/4/2020 κατόπιν του υπ’ αρ. Α18/556 κλητήριου 

θεσπίσματος. 

Θέμα 12ο Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 

οικονομικού έτους 2020. 

Θέμα 13ο Ορισμός επιτροπής κληρώσεων ΜΗΜΕΔ για τους διαγωνισμούς έργων 

του έτους 2020. 

Θέμα 14ο Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την επιλογή αναδόχων 

έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του 

Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2020. 

Θέμα 15ο Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων 

για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου. 

 

ΑΔΑ: ΩΑΔΨΩΗΧ-ΗΩΑ
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