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                    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Γρηγ. Λαμπράκη 240) την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30, προκειμένου, να 

συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

 

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» ΟΠΔ του Ν.Π. Οργανισμός 

Άθλησης και Πολιτισμού. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπ΄αριθμ.: 03/2022 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας και 

τοποθέτησης στα Σχολικά κτίρια του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Εκπόνηση 

μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας. 

3. Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 12496/07.07.2022 (2) Πρακτικού 

Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού  

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας για την: «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», επιχορηγείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 68484/16.10.2020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» κατά 400.000,00 Ευρώ, 

και από ιδίους πόρους κατά 40.000,00 Ευρώ. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 

γρήγορου τεστ (rapid-test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του ιού  

 

 

  



covid-19» και ανάδειξη της κα ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡ.ΝΤΑΒΟΥ ως αναδόχου για την «Προμήθεια γρήγορου τεστ 

(rapid-test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του ιού covid-19» που 

διενεργήθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ του 

άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου:  

ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ (ΔΗΜΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) με ενάριθμο 2022ΣΕ27510048. 

6. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

7. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 

 
 

 

 
 

 
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


