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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
KOIN.: Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
αο παξαθαινχκε φπσο ζπκκεηάζρεηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
3852/10, φπσο ηζρχεη, θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-32020) θαζψο θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ηελ 13η ηνπ κελφο Ιανουαρίου
2021, εκέξα Σετάρτη θαη ψξα 9.30 π.μ., ζε δηά ηειεδηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο epresence.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, ηεο αξηζ. 133 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ
εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ –
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα
κε ηίηιν «Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο
ηαηξηθήο» (ΑΜ. 112 /2020).
2. Έγθξηζε αλάζεζεο ζηελ δηθεγνξηθή εηαηξεία «Δπάγγεινο Υαηδεγηαλλάθεο» ηεο
κειέηεο, παξάζηαζεο θαη ζχληαμεο ππνκλήκαηνο γηα ηε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ.
1657/63205/20.07.2018 εγγξάθνπ ηνπ Γαζάξρε Αζελψλ.
3. Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ
κηζζσκάησλ κελφο Γεθεκβξίνπ 2020 δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
πξνζαπμήζεσλ.
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4. πγθξφηεζε εηήζηαο δηκεινχο επηηξνπήο ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή
ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Κεληξηθνχ
Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κιεξψζεσλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηψλ
θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Κ.Η..Κ.).
5. Έγθξηζε αξηζ. 650/2020 απφθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10)
πεξί έγθξηζεο 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ηεο
αξηζ. 28/2020 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.
6. Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 απφθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί
νξηζκνχ ππνιφγνπ θαη έθδνζεο ΥΔΠ γηα αγνξά γξακκαηνζήκσλ νκαδηθψλ
επηζηνιψλ Γήκνπ.



Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
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