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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του 
άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), 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 τη 
Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 με ώρα έναρξης στις 11:00 και ώρα  λήξης στις 14:00  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 ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την παροχή γευμάτων (catering) για την 
σίτιση των απόρων κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης , με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 160455

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2

Έγκριση  ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκων 
απορριμμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος,  καθορισμός όρων 
διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου 
(επιτροπή) διενέργειας  της διαδικασίας και αξιολόγησης των προσφορών

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

3

Έγκριση πρακτικών (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής -  τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς)  και ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου του ανοικτού  κάτω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους 
του Δήμου Μεταμόρφωσης, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 163528

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4

Έγκριση πρακτικών (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς) και ανάδειξη προσωρινών αναδοχών του ανοικτού κάτω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της δράσης 
“Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017”

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5
Χρονική παράταση της με αρ. πρωτ. 25611/2022 σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση 
“ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ” για την προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού, ήχου και εικόνας στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

6 Παράταση απόδοσης του υπ’ αριθ. 1536/2022 Χ.Ε. προπληρωμής Διεύθυνση Καθαριότητας
& Περιβάλλοντος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι 
μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους, με e.mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail της γραμματείας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

                                                                                                                                     Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                    Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 

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

                                     
                                          Μεταμόρφωση

                                  29η Έκτακτη Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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