
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός  Eσωτερικού Πρωτοκόλλου  20                    13η  Τακτική  Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής
Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
10  Απριλίου 2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του 
Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για ανάθεση λόγω κατεπείγοντος  για την «Προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου – Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες» , κατόπιν καταγγελίας της 
υπάρχουσας σύμβασης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

2. Λήψη απόφασης για ανάθεση λόγω κατεπείγοντος  για την «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας» για την προστασία και προφύλαξη των εργαζομένων και των δημοτών 
από την εξάπλωση του κορονοϊού.

3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης για τη σύμβαση «Προμήθεια πλυντηρίου κάδων».

4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την περαίωση 
εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών 2017».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 
της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) και την υπ’ αρ. 40/2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ZOOM (https://zoom.us/). 
Την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που έχετε 

https://zoom.us/


δηλώσει προκειμένου να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.
Σε περίπτωση που δεν θα συμμετέχετε στην συνεδρίαση  την μέρα και ώρα που έχει οριστεί δεν 
δύναται να θεωρηθείτε  παρόντες στη συνεδρίαση.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Γενικό Γραμματέα
3. κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
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