
 
 
 

 
                                                                              

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 
 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 
426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και  τις διατάξεις  του  άρθρου 77 
του Ν. 4555/18 (τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

 

Α/Α Θέματα Εισηγητής 

1 

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ 
βαθμού κ.λ.π. στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος 
ανάπτυξης μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού,  

Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής 

 
  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων – Μ.Ο.Δ. Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την με αρ. 562/θέμα2ο/2021 
απόφαση του Δ.Σ. της, καλεί ιδίως ΟΤΑ Α’ βαθμού να υποβάλλουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά 
στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων, για μελέτες και υπηρεσίες τεχνικής φύσεως καθώς και 
υποστήριξη νομική ή σε πληροφοριακά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μεταμόρφωσης προτίθεται να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Μεταμόρφωσης».  
Συνεπώς λόγω του  ότι: 

• η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από 22/06/2021 έως εξαντλήσεως 
προϋπολογισμού, 

• η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης 
χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 €, 

• η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται σε κύκλους με βάση την ημερομηνία υποβολής με τη 
συμπλήρωση αριθμού 10 υποβληθέντων αιτημάτων, 

κρίνεται επιτακτική η όσο το δυνατόν πιο σύντομη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας 
προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση μας. 
 
                                                                                                       
                                                                                                                                     Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 
                                                                                                                                     Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας 
Κοινοποίηση  
1. Υπηρεσίες του Δήμου  

  
                                      
                  Ημερομηνία: 23/6/2021 
                  Αρ. Πρωτ.:  14124 
 
                                  20η Έκτακτη  Συνεδρίαση 
 
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 


