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 Τίτλος Ψηφοφορία 

287 1  Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για δαπάνες   

που  θα προκληθούν στο πλαίσιο της 

αναβίωσης του παραδοσιακού εθίμου αγιασμού 

των αλόγων κατά τον εορτασμό της 

Αναλήψεως του Ιησού Χρηστού στα Καλά 

Νερά. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

288 2  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης, για λόγους επείγοντος 

(άρθρο 32Α του Ν.4412/2016), για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών και ασφαλτικού υλικού για την 

αποκατάσταση οδοποιίας στη Δ.Ε. Μηλεών 

λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» 

- ανάδειξη αναδόχου. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

289  1 Διαγραφή οφειλών. ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

290  2 Κατακύρωση πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  

για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και  παραλίας 

στη θέση «Κορώπη» για θαλάσσια μέσα 

αναψυχής – θαλάσσια σπόρ. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

291  3 Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας  για 

εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και  παραλίας στη 

θέση «Ράμνος Αφήσσου»  για 

ομπρελοκαθίσματα. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

292  4 Κατακύρωση πρακτικού  άγονης δημοπρασίας  

για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και  παραλίας 

στη θέση « Ποτόκι Συκής» για Καντίνα.   

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

293  5 Κατακύρωση πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  ΟΜΟΦΩΝΙΑ 



για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και  παραλίας 

στη θέση «Ράμνος Αφήσσου» για Καντίνα. 

294  6 Περί κατάρτιση  όρων  εκμίσθωσης 

ελαιοκτημάτων στις θέσεις «Κάμπος 

(Πορτοκαλίκι η Πορτοκαλείκο) και Δέλτα 

Καλών Νερών» Κοινότητας Καλών Νερών της 

Δ.Ε. Μηλεών. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

295  7 Διορισμός Δικηγόρου, ώστε να εισηγηθεί, για  

την αίτηση του Κ.Γ. , αναφορικά με την 

εκπροσώπηση του ή όχι, ενώπιον του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

296  8 Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης στο πλαίσιο διενέργειας της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 

παρ.2γ για την: ««Προμήθεια υλικών 

αποκατάστασης δρόμων για προστασία 

κεντρικού δικτύου φράγματος "Παναγιωτικο" 

λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία». 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ 
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