ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 26 Αυγούστου 2022
Α.Π. -9725-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2022
(ΑΔΑ: Ψ4ΒΠΩΡΝ-7ΘΟ) Απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθμ.4/απ 5/11-01-2022
(ΑΔΑ: 67ΦΜΩΡΝ-ΟΙΟ) Απόφαση Δημάρχου Θήρας
1. κα Σοφία Κίτσου
2. κ. Δρόσο Σπυρίδωνα
Kοιν.: 1. κα Αργυρού Μαρία Δ.Σ.
3. κα Σιγάλα Καλλιόπη
2. κα Κόκκαλη Ακυλίνα Δ.Σ.
4. κ. Αναστάσιο -Νικόλαο Ζώρζο
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
κ. Ιωάννη Ευδαίμων
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο του Λουκά
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, λόγω της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID -19, τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019 /788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά
με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της
Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα
συγκέντρωσης -Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών
κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών -Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄
136), 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 30η Αυγούστου 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 ή μη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2022 Δήμου Θήρας».
2. Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΘΗΡΑ
Μ.Α.Ε.», οικονομικού έτους 2022».
3. «Έγκριση ή μη πρακτικού Ι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
χωματουργικών εργασιών διάστρωσης χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας».
4. «Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής καλής εκτέλεσης οικονομικού φορέα για την ολοκλήρωση τα
σύμβασης».
5. «Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης στο ΚΤΕΟ, για
την ανανέωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και κάρτας καυσαερίων για τα
οχήματα του Δήμου Θήρας-Ορισμός Υπολόγου».
6. «Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θήρας στο
πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα -CircuIar Economy
ImpIementation in Greece» (LIFE -IP CEI -Greece-LIFE 18 IPE GR 000013)».
7. «Έγκριση ή μη έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2022 του
Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.».
8. «Παραλαβή ή μη Α΄ Σταδίου μελέτης με τίτλο «Μελέτες πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων Δήμου Θήρας».

9. «Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θήρας και του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την παροχή υπηρεσιών από το Δ.Λ.Τ. στον Δήμο
Θήρας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή των χερσαίων λιμενικών περιοχών: Μαύρη Πέτρα,
Πορί Ημεροβιγλίου, Έξω Γιαλού Φηρών, Βουρβούλου, Κολάδα Περίσσας και περιοχή μόλου
Μαρινάτου στο Ακρωτήρι Θήρας».
10. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο πλαίσιο των
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Θήρας στην Κοινότητα Ηεμροβιγλίου Θήρας».

Ο Πρόεδρος

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

