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      ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 

(τσπογραφικό λάθος ημερομηνίας) 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                        Εεσγολατιό  30.03.2020 

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ              Αριθ. Πρωτ.  2430 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ  

ΓΡΑΦ. ΟΗΘ/ΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

               Π Ρ Ο  Θ Ι Ζ  Ζ  

 

       Προς : τα Κέλη της Οικονομικής Δπιτροπής          

 

    Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζαο θαινχκε γηα 

πξψηε θνξά ηελ 3η Απριλίοσ έηνπο 2020 εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 10:00 π.κ.  γηα ζπλεδξίαζε 

ηαθηηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.75 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) , ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δια περιθοράς (κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο)  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ :  

 

1.- Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Τακείν Βφραο». 
 

2.- Δηζήγεζε θαηάξηηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο νηθ. έηνπο 2020 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Τακείν Βφραο». 

 

3.- Πεξί ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» [1ε]. 
 
4.- Δηζήγεζε  αλακφξθσζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) νηθ. Έηνπο 2020 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΑΝΔΛΙΞΗ» (1ε/2020)». 
 
5.- Πεξί έγθξηζεο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα (Ταθηνπνηεηηθφο) γηα ην έξγν : «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη απιείσλ ρψξσλ Γήκνπ Βέινπ - Βφραο» (Αξ. Μει.:10/2018). 

  
6.- Παξάηαζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 
 
7.- Δπείγνπζα απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξνλστφο). 

 

8.- Πξφζιεςε  έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξνλστφο). 

 

9.- Παξνρή Πιεξεμνπζηφηεηαο (άξζξν 96 Κ.Πνι.Γηθ) ζηελ έκκηζζε δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ θα Αγγειηθή 

Χξ. Παπαβελεηίνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο ζηελ απφ 30/1/2020 θαη κε αξ. 

θαηαζ. 12/TM 12/3-2-2020 αγσγή ηνπ Χξήζηνπ Γεσξ. Καξαθψζηα, θαηνίθνπ Νέαο Σκχξλεο Αηηηθήο 

(Βνπηδά 2) θαηά ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο Κνξηλζίαο θαη ινηπψλ ελαγνκέλσλ, πνπ απεπζχλεηαη ζην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία (αξ. πξσηνθ. εηζεξρ. 1252/2020), 

θαζψο θαη γηα ηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ. 

 

10.- Πεξί έγθξηζεο απφδνζεο ΧΔΠξνπιεξσκήο γηα πιεξσκή ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο Γήκνπ θαη 

απαιιαγή ηνπ ππφινγνπ ππαιιήινπ. 

 

11.- Πεξί νξηζκνχ δηθεγφξσλ δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ αθηλήησλ Γήκνπ.  

 

12.- Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηηο  ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ O.E. 

              ΑΛΛΗΒΑ  ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 


