ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 30 Μαΐου 2022
Α.Π. -5908-

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 3η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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 ή μη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο ‘’ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.’’,
οικ. έτους 2022».
2. «Έγκριση σύναψης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω
αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών».
3. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση και βελτιωτικές
παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Θήρας».
4. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Θήρας και
Θηρασιάς και συνοδά έργα οδοποιίας».
5. «Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας,
ευπρεπισμού& ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Θήρας και των Νομικών του Προσώπων».
6. «Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας,
ευπρεπισμού& ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Θήρας και των Νομικών του Προσώπων».
7. «Ματαίωση διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
8. «Διαγραφή ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Θήρας».
9. «Αποδέσμευση ή μη εγγυητικών συμμετοχής οικονομικών φορέων».
10. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την καταβολή έκτακτης οικ. ενίσχυσης σε οικονομικά
αδύναμους κατοίκους».
11. «Αποδοχή Δ΄ τακτικής επιχορήγησης έτους 2022»
12. «Αποδοχή συμπληρωματικής τακτικής επιχορήγησης μηνός Απριλίου έτους 2022».
13. «Αποδοχή Ε΄ τακτικής επιχορήγησης έτους 2022».
14. «Αποδοχή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020».

15. Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022
για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη
παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020».
16. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Αναμόρφωση
υπάρχουσας στοάς πλατείας Φηρών».

Ο Πρόεδρος

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

