ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 23 Σεπτεμβρίου 2022
Α.Π. -10828-

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. 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 σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 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 έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Θήρας εκτός έδρας & αποζημίωσης των
δαπανών μετακίνησης».
2. «Αποδοχή Θ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
3. «Άσκηση ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική απόφαση».
4. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την απόδοση Γ΄ κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου
Θήρας».
5. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «Αποπεράτωση νέου κτηρίου Λυκείου».
6. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου με τίτλο: «Επισκευή
κοιμητηρίου κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς».
7. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 980/2022 ΧΕΠ-Απαλλαγή Υπολόγου».
8. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 981/2022 ΧΕΠ-Απαλλαγή Υπολόγου».
9. «Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου, με σκοπό την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Θήρας».
10. «Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ».

Ο Πρόεδρος

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

