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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
14 Οκτωβρίου 2022  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 έγκριση του υπ.’αρ.46/2022 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και υπ.’αρ.47/2022 πρακτικού αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών που αφορά  τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό  άνω των ορίων 
για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤOY ΝΟΜΙΚOY ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- 
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )»

2. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ 00.6734.02 προϋπολογισμού 
έτους 2022 για επιχορήγηση πολιτιστικών, ενθικοτοπικών και εξωραϊστικών συλλόγων

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση 
στεγάστρων και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων και τη διενέργεια υπαίθριας 
διαφήμισης 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση 
στεγάστρων και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων και τη διενέργεια υπαίθριας 
διαφήμισης.

5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.047,80€ σε βάρος του ΚΑ 00.6495.01 
προϋπολογισμού έτους 2022 για την προμήθεια διαχωριστικών πολυεστερικών φύλλων 
(plexiglass).

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον κ. ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ 
ποσού 3.187,34€ ΑΕ για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».

7. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον κ. ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ 



ποσού 1.800,00€ ΑΕ για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των 
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            
      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ        

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . 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

https://zoom.us/
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