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ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»  

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 21-1-2022 και ώρα 14:15 σε δια 

ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού 

Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με 

το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των 

υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

2. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού (άνω των ορίων) 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 140120)- για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Διαμορφωτή Γαιών (Grader)». 

3. Έγκριση του από 05-01-2022 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής 

διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού  « ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ». 

4. Παραλαβή της Μελέτης  «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». 

5. Αίτημα παράτασης   εργασίας  του  «Τεχνικού σύμβουλου  για  το  έργο« Συντήρηση 

και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας».   

6. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη  του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Π/Υ 574.500,00 €  με το Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για έγκριση Πίνακα ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2022 

«Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων  έτους 2022», του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. 

8. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού (άνω των ορίων) 



ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 140120)- για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Διαμορφωτή Γαιών (Grader)». 

9. Έγκριση παράτασης λήξης του χρόνου των προσφορών για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου 

Ναυπακτίας 2021, 2022, 2023» (συστημικός αριθμός: 133706), σύμφωνα με το άρθρο 

97 του Ν.4412/2016. 

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων για το έτος 2022. 

11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016. 

12. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών τροφίμων Παιδικών Βρεφικών Σταθμών  για το έτος 2022, βάσει του Ν. 

4412/2016. 

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016. 

14. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του 

Ν.4412/2016. 

15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών κατά το στάδιο εκτέλεσης για το έτος 2022 βάσει 

του Ν. 4412/2016. 

16. Αίτηση παράτασης σύμβασης «για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ναυπακτίας.  

17. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας. 

18. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για τις υπηρεσίες συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Βασίλειος  Γκίζας 


