ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 15 Ιανουαρίου 2021
Α.Π. 354-

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. κ. Ζώρζο Αναστάσιο –Νικόλαο
Kοιν.: 1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Στεφανάκη Γεώργιο
2. κα Αργυρού Μαρία Δ.Σ
3. κ. Δρόσο
Σπυρίδωνα
3. κα Κόκκαλη Ακυλίνα Δ.Σ.
4. κα Σιγάλα
Καλλιόπη
4. Γενικό Γραμματέα Δήμου
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
κ. Ιωάννη Ευδαίμων
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο
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 19η Ιανουαρίου 2021 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 πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων Υπηρεσιών μεταφοράς οχημάτων
(απορριμματοφόρου και άλλου τύπου οχήματος) με πλοίο από Θήρα στη νήσο Θηρασιά και
αντίστροφα για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020».
2. «Έγκριση ή μη πρακτικών ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης προμήθειας
και αντικατάστασης κουφωμάτων σχολείων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Θήρας, με α/α
Συστήματος 100271».
3. «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης υποφακέλου Οικονομικών προσφορών για τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου
Δήμου Θήρας».
4. «Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση -πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19» με τίτλο έργου: «Σαντορίνη Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί.
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών και απομακρυσμένη λειτουργία του Δήμου Λόγω COVID-19».
5. «Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και στη πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ04 με τίτλο: Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με τίτλο
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
6. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1202/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
7. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1203/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
8. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 1205/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».

9. «Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικού φορέα για την ολοκλήρωση της
σύμβασης»(αφορά τη σύμβαση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς και
αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας) .
10. «Αποδέσμευση ή μη εγγυητικών συμμετοχής οικονομικών φορέων».
11. «Έγκριση ή μη πρακτικού Διενέργειας -Αξιολόγησης Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού
«Σύμβασης Παροχής Εργασιών Υλοτόμησης & Κλαδέματος Δένδρων και Θάμνων στα όρια του
Δήμου Θήρας».
12. « Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 5η Ιουλίου 2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας
Υγείας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ.ΚΙΤΣΟΥ

