ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θήρα 19 Νοεμβρίου 2020
Α.Π. 13156-

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :

1. κ.
2. κ.
3. κ.

Ζώρζο Αναστάσιο –Νικόλαο
Στεφανάκη Γεώργιο
Δρόσο
Σπυρίδωνα
4. κα Σιγάλα
Καλλιόπη
5. κ. Ρούσσο
Άγγελο
6. κ. Χάλαρη
Αντώνιο

Kοιν.: 1. κ. Δήμαρχο
2. κα Αργυρού Μαρία Δ.Σ
3. κα Κόκκαλη Ακυλίνα Δ.Σ.
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, 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 & 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 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.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 διαγραφής από το Μητρώο Αδειών κρατικών και μη οχημάτων και μηχανημάτων
έργου ιδιοκτησίας Δήμου Θήρας».
2. «Έγκριση ή μη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 Οργανισμού Κοινωνικής
Μέριμνας & Παιδείας ΝΠΔΔ Δήμου Θήρας».
3. «Έγκριση ή μη διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών σύμβασης υπηρεσίας, καθορισμός όρων
και ορισμός Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων
προστασίας ρέματος Μεσαριάς νήσου Θήρας».
4. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
5. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποψίλωση –
Αποχωμάτωση Αρχαιολογικών Θέσεων –Μνημείων Αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων στην περιοχή της Καλντέρας Νήσων Θήρας –Θηρασίας».
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιακός
Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης».
7. «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης υποφακέλου Οικονομικών Προσφορών για τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου
(Van), β) ημιφορτηγού pick up4x4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους
(μονοκάμπινο), γ) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού
φορτίου έως 3,5 τόνους και δ) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα.
8. «Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( μασκών &αντισηπτικών χεριών) από την εταιρεία ΑΦΟΙ
Ι ΔΕΝΑΞΑ ΕΠΕ στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid -19» για το
Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θήρας».
9. «Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων για το έτος 2021».

10. «Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες και υπηρεσίες Δήμου Θήρας έτους
2021».
11. «Έγκριση ή μη μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών σε επιχειρήσεις λόγω covid-19».
12. «Έγκριση ή μη μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών σε επιχειρήσεις λόγω covid-19».
13. « Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
Θήρας».
14. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 481/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
15. «Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ. 871/2020 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου».
16. «Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους
πολίτες».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ.ΚΙΤΣΟΥ

