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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
9 Φεβρουαρίου 2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 σύμφωνα με όπως 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 έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη 
των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ».

2. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 709,28€ στον κ. Χρηστάκη Αθανάσιο για 
αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτου από πτώση δέντρου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση  ανάθεσης για τις «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών 
αντικειμένων στερεών αποβλήτων κλπ».

4. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος προσφορών για το τμήμα 8 «Προμήθεια και επισκευή 
ελαστικών» του διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, 
προμήθεια ανταλλακτικών και την προμήθεια και επισκευή ελαστικών».

5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την περαίωση εργασιών του έργου 
«Διαμόρφωση & αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη 
(Βοτανικός κήπος).

6. Λήψη απόφασης α) για έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ στον ΚΑ 00.6495.07 για έκδοση 
κτηματογραφικών αποσπασμάτων , β) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ) 
για ορισμό υπολόγου.

7. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  συνολικού ποσού 1.520,00€ από 
παραβάσεις ΚΟΚ, από διάφορους χρεώστες. 



8. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 80,00 από παραβάσεις ΚΟΚ  λόγω 
βεβαίωσης δύο παραβάσεων εντός τριών ωρών.

9. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 50,76€ πλέον προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο 
λόγω εξόφλησης προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου επί της οδού Ι. Μαρκοπούλου 2.

10. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών επιβληθέντων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και 
επιστροφή ποσού που αφορά σε πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου επί της οδού Αρσακείου 3..

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τον χρεώστη 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΑΚΟ  λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης..

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence σύμφωνα με το 
άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α’/11-03-20) και των υπ’ αρ. 40/2020 , 
163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού.
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