
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9/7/2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12281 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                            

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά     

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300                      

Τηλ:2634360105                    ΠΡΟΣ 

FAX: 2634360121                                                         Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                  

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας» 

 

Καλείστε την Τρίτη 13-7-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30. Ο τρόπος αποστολής της 

ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 

του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

 

1) Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου «Αστική ανάπλαση 

εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» της πράξης «Αστική ανάπλαση εντός 

ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» 

2) Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών 

δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση- 

συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου». 

3) Έγκριση Πρακτικού Ι «Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής 

και τεχνικών προσφορών» της επιτροπής για το δημόσιο ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 94889), με κριτήριο ανάθεσης την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» 

4) Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- για την 

προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, 

για 3 έτη (ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ). 

5) Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- για την 

προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, 

για 3 έτη (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ). 

6) Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την υπηρεσία με τίτλο 

«Συντήρηση Επισκευή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων». 



7) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού  προσωπικού  έτους   2022.  

8) Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά και τοποθέτηση  υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του πολιτιστικού προγράμματος (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021) του 

Δήμου Ναυπακτίας. 

9) Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη θεατρική παράσταση «Το ασχημόπαπο».   

10) Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη θεατρική παράσταση «Αναζητώντας το 

χαμένο χώρο ή σαλιγκάρια». 

11) Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την Έκθεση Φωτογραφίας «1821»  

12) Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019   για την προμήθεια εντύπου υλικού σχετικά με 

τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας. 

13) Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019   της θεατρικής παράστασης «Του Βλαχογιάννη 

η Φωνή». 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Γκίζας Βασίλειος 


