ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 20 Μαΐου 2022
Α.Π. -5547-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. κα Σοφία Κίτσου
Kοιν.: 1. κα Αργυρού Μαρία Δ.Σ.
2. κ. Δρόσο Σπυρίδωνα
2. κα Κόκκαλη Ακυλίνα Δ.Σ.
3. κα Σιγάλα Καλλιόπη
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. κ. Αναστάσιο -Νικόλαο Ζώρζο
κ. Ιωάννη Ευδαίμων
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο του Λουκά
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, 74 & 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 24η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.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 σύναψης της σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ TARGIT BI (BUSINESS INTELLIGENCE)», με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών».
2. Έγκριση σύναψης της σύμβασης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΚΤΟΝ PRO
(SN 7773)», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας
και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών».
3. «Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας ρέματος Μεσαριάς νήσου Θήρας».
4. Ορισμός α) αρμόδιων υπηρεσιών παρακολούθησης και β) επιτροπών παραλαβής συμβάσεων
παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2022».
5. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2022».
6. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου Θήρας και Θηρασίας και συνοδά έργα οδοποιΐας».
7. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προσθήκη κατ’
επέκταση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Οίας Δήμου Θήρας».
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΔΩΡΝ-ΝΚΧ) Α.Ο.Ε. σχετικά με τη χορήγηση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
9. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: «Προβολή της
Σαντορίνης στο επίσημο περιοδικών των 14 αεροδρομίων της Fraport Creece, INCREDIBLE
GREECE».
10. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την τιμητική εκδήλωση του συγγραφικού έργου των κ.κ. Ιωάννη
Μπουτάρη και Μαρίας Μαυρικάκη».
11. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία
«Διαφημιστική καμπάνια προβολής της Σαντορίνης στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας».

12. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την παράθεση γεύματος στους διεθνείς ερευνητές από
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ινστιτούτα παρακολούθησης ηφαιστείων
ολόκληρου του πλανήτη, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου Cities on VoIcanoes 11».

Ο Πρόεδρος

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

