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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21 
(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 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 του Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει 
χώρα στο Γραφείο του Δημάρχου την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1 Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2022 Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2

Έγκριση πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών κατακύρωσης & κατακύρωση του 
αποτελέσματος  για το τμήμα 1 ( προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16m3) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 101295  του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων & ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου  τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 16m3 & ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου
( περιστρεφόμενου τυμπάνου ) χωρητικότητας 8m3

Επιτροπή Διαγωνισμού

3

Έγκριση πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών κατακύρωσης & κατακύρωση του 
αποτελέσματος για το τμήμα 2 ( προμήθεια ενός απορριμματοφόρου  οχήματος τύπου μύλου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8m3 ) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 124029 του ανοικτού άνω 
των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων & ειδικότερα ενός 
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας  χωρητικότητας 16m3 & ενός απορριμματοφόρου οχήματος 
τύπου μύλου ( περιστρεφόμενου τυμπάνου ) χωρητικότητας 8m3

Επιτροπή Διαγωνισμού

4

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 φρέσκου, αγελαδινού 
παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση του γνωμοδοτικού 
οργάνου (επιτροπή) διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την 
διεξαγωγή ανοικτού κάτω  των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή γευμάτων ( 
catering) για την σίτιση των απόρων κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

6
Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ για την 
προμήθεια τροφίμων & ειδικότερα ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών ιχθυοπωλείου & 
κατεψυγμένων λαχανικών.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

7 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. για 
την προμήθεια τροφίμων & ειδικότερα ειδών αρτοποιίας

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

8

Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΥΑΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ με 
δ.τ ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ για την προμήθεια τροφίμων & ειδικότερα ειδών οπωρολαχανοπωλείου και 
ειδών ζαχαροπλαστικής.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

9 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε για 
την προμήθεια τροφίμων και ειδικότερα ειδών κρεοπωλείου

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

10 Δεύτερη χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση  TOP VISION ΕΠΕ  για την 
προμήθεια στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

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

                               Μεταμόρφωση,
  
                                     
                  13η Τακτική Συνεδρίαση
        
      ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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11 Επιχορήγηση στον Σύλλογο Ενώσεως Αρκάδων Μεταμόρφωσης και εξειδίκευση της σχετικής 
πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2022

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

12 Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

13 Παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Οδών 2021»

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

14 Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας»
Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

15 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Δήμου Ο. Γιακουμάκη  για τον κ. Αγγελιδάκη  Γεώργιο Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου

16 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Δήμου Ο. Γιακουμάκη  για τον κ. Ζωγράφο Νικόλαο Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου

17 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Δήμου Ο. Γιακουμάκη  για τον κ. Παπασιλέκα Νικόλαο Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου

18
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά της 8474/2020 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών

Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου

19 Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ για ένταξη στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα μακροχρόνιας ανεργίας 
ηλικίας 55-67

Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                                                                                Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                           Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 
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