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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 με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
Α/Α Θέματα Εισηγητής

1

Έγκριση πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών κατακύρωσης του  προσωρινού  
ανάδοχου  για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού κάτω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αεροφερόμενου στεγάστρου για το 4ο 
Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 132421.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για Προμήθεια Ανταλλακτικών UPS.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

3
Έγκριση του πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεση 
εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή γευμάτων  ( catering) για την σίτιση των απόρων 
κατοίκων του Δήμου  από τον ανάδοχο σε υπεργολάβο.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4

Απαλλαγή των τελών κατάληψης επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ή την μείωση των 
τελών σε υφιστάμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  
σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24-05-2020 τεύχος Α') ‘’ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5 Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ZIUKOV BATIREF
Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

6

Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης 
Έργων Δήμου Μεταμόρφωσης-ΜΟΔ», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«Ωρίμανση έργων φορέων με αδυναμίες» της  «Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - ΜΟΔ A.E.

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής

7

Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης 
έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης – ΑΤ09», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«ΑΤ09 - Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του 
προγράμματος χρηματοδότησης «Αντώνης Τρίτσης».

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής

8
Έγκριση δαπάνης, αύξηση ωρών εργασίας και κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις 
προσωπικού μερικής & πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών 
για το έτος 2021-2022

Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού

                                                                                                                      
                                                                                                                             
                                                                                                                                   Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

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

                                     
                                   Μεταμόρφωση
                  

                                  25η Τακτική Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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                                                                                                                                  Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 
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