ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 07 Δεκεμβρίου 2020
Α.Π. 13796-

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 ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, λόγω της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID -19, την παρ. 1 του άρθρου 10 της αριθ.55/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια
της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», καθώς και 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»,
Καλείστε όπως την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,
παραστείτε σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε., η οποία θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της
εφαρμογής e-presence, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν υπό της Οικονομικής Επιτροπής
αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στη
πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με τίτλο
έργου: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης –Ηλεκτρικά οχήματα –Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Θήρας».
2. «Έγκριση ή μη Απολογισμού Δήμου Θήρας οικ. έτους 2019».
3. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά
αδύναμους πολίτες».
4. Έγκριση ή μη διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών σύμβασης προμήθειας, καθορισμός όρων
και ορισμός Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
«προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Θήρας».
5. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης εγγυητικής συμμετοχής οικονομικών φορέων» .
6. «Έγκριση ή μη αποδέσμευσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικών φορέων για την
ολοκλήρωση της σύμβασης».
7. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1181/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
8. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικού φορέα για την
ολοκλήρωση της σύμβασης.
9. «Εξειδίκευση πίστωσης : « Κατανομή κρατικής επιχορήγησης έτους 2020 (Δ΄ Κατανομή) στις
Σχολικές Επιτροπές Δήμου Θήρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων».
10. «‘Έγκριση ή μη αιτιολογικής έκθεσης ανάθεσης σε εργολάβο της αποκομιδής απορριμμάτων του
Δήμου Θήρας».
11. Έγκριση ή μη μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων Διακήρυξης και διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου
με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

12. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου με
τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ.ΚΙΤΣΟΥ

