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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 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 του Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα στο Γραφείο του Δημάρχου την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
       

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του 
Ν.4412/2016  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 για την 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων καθώς και του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2

Έγκριση  ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια καθαριστικών και απορρυπαντικών, 
αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και ειδών οικιακής χρήσης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος, καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης, καθορισμός 
όρων διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση του γνωμοδοτικού 
οργάνου (επιτροπή) διενέργειας  της διαδικασίας και αξιολόγησης των προσφορών

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

3 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2023

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έτους 2023

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5

Έγκριση  ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για τις 
ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης, 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

6

Έγκριση σύναψης της σύμβασης  σχετικά με την ανανέωση του λογισμικού «Open ABEKT” 
με τον Ανάδοχο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας,   έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών, συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή) διενέργειας  της 
διαδικασίας και αξιολόγησης των προσφορών

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

7 Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

8
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου για να παρασταθεί ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης που άσκησε η εταιρεία 
«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ» κατά του Δήμου Μεταμόρφωση

Ιδιαίτερο  Γραφείο  
Δημάρχου

9
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου για να παρασταθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η Αγγελική 
Δημάκου(σύνολο 12) κατά του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ιδιαίτερο  Γραφείο  
Δημάρχου

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

                               Μεταμόρφωση,
  
                                     
          

                  47η Τακτική Συνεδρίαση
                  ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής     
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10
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου για να παρασταθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Αίτησης που άσκησε η Ντουλιάι 
Ανίντα (σύνολο 3) κατά του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ιδιαίτερο  Γραφείο  
Δημάρχου

11
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου για να παρασταθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε ο Σωτήριος 
Μπηλιώνης κατά του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ιδιαίτερο  Γραφείο  
Δημάρχου

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              

 Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                           Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας

Κοινοποίηση 
Υπηρεσίες του Δήμου 
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