ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 12 Οκτωβρίου 2020
Α.Π. 11553-

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :

1. κ.
2. κ.
3. κ.

Ζώρζο Αναστάσιο –Νικόλαο
Στεφανάκη Γεώργιο
Δρόσο
Σπυρίδωνα
4. κα Σιγάλα
Καλλιόπη
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο

Kοιν.: 1. κ. Δήμαρχο
2. κα Αργυρού Μαρία Δ.Σ
3. κα Κόκκαλη Ακυλίνα Δ.Σ.
4. Γενικό Γραμματέα Δήμου
κ. Ιωάννη Ευδαίμων
5. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις
διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)
Σας προσκαλούμε όπως την 16η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ., προσέλθετε στο Δημαρχείο Θήρας, σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε., προκειμένου να
συζητηθούν και ληφθούν υπό της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με α/α συστήματος 90652.
2. « Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της
Σαντορίνης».
3. «Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού
υλικού για τις ανάγκες των Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας».
4. «Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού
μηχανοργάνωσης για τις υπηρεσίες του Δήμου Θήρας».
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου
Σαντορίνης».
6. «Έγκριση ή μη διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών σύμβασης παροχής υπηρεσίας,
καθορισμός όρων και ορισμός Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αποψίλωση –Αποχωμάτωση Αρχαιολογικών Θέσεων –
Μνημείων Αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην περιοχή της Καλντέρας
Νήσων Θήρας –Θηρασίας».
7. «Έγκριση ή μη διενέργειας, μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός όρων Διακήρυξης
και ορισμός Επιτροπής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
8. «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης υποφακέλου Οικονομικών Προσφορών για τον
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμβασης παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση & Επισκευή
Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας με α/α συστήματος 92224».
9. «Έγκριση ή μη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση
δρόμων».
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 165/2029 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Ορισμός επιτροπής για την
παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των εργασιών της παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορ/των
και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Θήρας».
11. Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικού φορέα για την ολοκλήρωση της
σύμβασης».

12. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά
αδύναμους πολίτες».
13. Έγκριση μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων
και βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων».
14. «Συγκρότηση ή μη επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων και βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων
Δήμου Θήρας».
15. «Έγκριση ή μη επαύξησης ρεύματος σε Ν2 στο Δημοτικό σχολείο Πύργου».
16. «Έγκριση ή μη παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων».
17. «Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου με τίτλο:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
18. «Έγκριση μη μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου» Ορισμός Επιτροπής».
19. Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς του με
αριθ. κυκλ. ΚΗΗ-4618 φορτηγού του Δήμου Θήρας από Θήρα-Πειραιά και αντίστροφα για
επισκευαστικές εργασίες σε εξειδικευμένο συνεργείο οχημάτων.
20. Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς του με
αριθ. κυκλ. ΕΜΗ-5342 λεωφορείου του Δήμου Θήρας από Θήρα-Πειραιά και αντίστροφα για
επισκευαστικές εργασίες σε εξειδικευμένο συνεργείο οχημάτων.
21. «Επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021».
22. «Επιβολή τελών Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2021»
23. «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19».
24. «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 88.640,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την
κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες Δήμου Θήρας».
25. «Αποδοχή δωρεάς ακινήτων».
26. «Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Θήρας κας Σοφίας Κίτσου εκτός έδρας &
αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης».
27. «Δικαστικός συμβιβασμός με κ. Πέτρο Λειβαδάρο (αγωγή 242/2020 προς Μονομελές
Πρωτοδικείο Νάξου».
28. «Άσκηση ένδικου μέσου κατά των 67&68/2020 Αποφάσεων του Μονομελούς Εφετείου
Αιγαίου».
29. «Άσκηση αγωγής για την ορθή αποτύπωση τμήματος δημοτικού δρόμου».
30. «Έγκριση ή μη έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ χορήγησης νέων παροχών
ισχύων 25 KVA για την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του/της ακινήτου/εγκατάστασης στη
διεύθυνση ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ.ΚΙΤΣΟΥ

