ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 09 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π. -10217-

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.224/α.π.502/ 09-09-2022
(ΑΔΑ: 64ΣΛΩΡΝ-ΤΕ2) 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. Πρόεδρο ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
κ. Ιωάννη Αργυρό
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο του Λουκά
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, 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 σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.,
παραστείτε σε έκτακτη 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. «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας».
2. «Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το έτος 2023».
3. «Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Τουριστικής Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο
«ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.», οικονομικού έτους 2022».
4. «Συγκρότηση επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
βάσει των διατάξεων των άρθρων 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, για τη διεκπεραίωση της
συμμετοχής της καλλιτέχνιδας Μελίνας Ασλανίδου στην εκδήλωση “ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ” 2022 της
ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.».
5. Αποδοχή ή μη αίτησης σπουδαστή ΙΕΚ Λαμίας, Νικολάου Πρέκα του Γεωργίου, της
ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής -Πολυμέσα, για την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησής του στο γραφείο ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας & ΤΠΕ του Δήμου Θήρας».

Το κατεπείγον των θεμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι:
1) Το πρώτο θέμα αφορά την εκλογή Αντιπροέδρου Ο.Ε., το οποίο πρέπει να συζητηθεί στην πρώτη
συνεδρίαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/απ 96599/29.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6ΣΩΜ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
2) Το δεύτερο θέμα αφορά αίτημα πρόσληψης προσωπικού και πρέπει να συζητηθεί άμεσα καθώς
θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο έως τις 12.09.2022.
3) Το τρίτο θέμα αφορά αναμόρφωση πρ/σμού της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και πρέπει άμεσα να
συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της.
4) Το τέταρτο θέμα άφορα συγκρότηση επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης και πρέπει να
συζητηθεί άμεσα καθώς η προγραμματισμένη εκδήλωση «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 2022» της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
θα πραγματοποιηθεί 17-09-2022.
5) Το πέμπτο θέμα αφορά αποδοχή αίτησης σπουδαστή και πρέπει να συζητηθεί άμεσα, λόγω
έναρξης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησής του στο Γραφείο ΤΠΕ του δήμου στις 15-09-2022.

Ο Πρόεδρος

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

