ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 18 Δεκεμβρίου 2020
Α.Π. -14440-

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 22a Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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. «Έγκριση ή μη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων έτους 2021) Δήμου Θήρας».
2. «Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Θήρας».
3. «Έγκριση ή μη προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Θήρας».
4. «Έγκριση ή μη προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας
ΝΠΔΔ Δήμου Θήρας».
5. «Έγκριση ή μη προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού
Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ)».
6. «Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης οικ. έτους 2020 Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας
ΝΠΔΔ Δήμου Θήρας».
7. «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους
2019 Δήμου Θήρας».
8. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης με σκοπό την προμήθεια χριστουγεννιάτικου δέντρου και
χριστουγεννιάτικων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου κοινότητας του Δήμου
Θήρας».
9. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης με σκοπό την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για
την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου κοινότητας του Δήμου Θήρας».
10. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά
αδύναμους πολίτες».
11. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στην Σχολική Επιτροπή
Δ/θμιας Εκπαίδευσης».
12. «Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου με τίτλο:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με (α/α συστήματος
91894)».
13. «Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποψίλωση –Αποχωμάτωση
Αρχαιολογικών Θέσεων –Μνημείων Αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην
περιοχή της Καλντέρας Νήσων Θήρας –Θηρασίας».

14. «Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού «Μελέτη προστασίας της παράκτιας
ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας».
15. «Συγκρότηση ή μη Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης προμήθειας Εξοπλισμού
βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας».
16. «Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας».
17. Έγκριση ή μη διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών σύμβασης παροχής εργασιών,
καθορισμός όρων και ορισμός Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
σύμβασης «παροχής εργασιών υλοτόμησης & κλαδέματος δένδρων και θάμνων στα όρια του
Δήμου Θήρας».
18. «Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».
19. «Έγκριση ή μη αποδέσμευσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικού φορέα για την
ολοκλήρωση της σύμβασης».
20. «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης υποφακέλου Οικονομικών Προσφορών για τον
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμβασης προμήθειας και αντικατάστασης
κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Θήρας, με α/α συστήματος “100271”.
21. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1323/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
22. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1204/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
23. «Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του
Δήμου Θήρας»..
24. Έγκριση ή μη μείωσης τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου λόγω Covid -19”.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ.ΚΙΤΣΟΥ

