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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 Δημάρχου την Τετάρτη 11 Μάϊου 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 επαναληπτικής 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 
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών  του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού καθώς 
και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

2
Χρονική παράταση της με αριθμό  πρωτοκόλλου  43483/21 σύμβασης του Δήμου με την 
επιχείρηση “CONIK S.A.-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.” για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μεταμόρφωσης   

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

3

 Έγκριση πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ Δ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” για την κατακύρωση του αποτελέσματος της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της 
με αριθμό πρωτοκόλλου 10747/14-05-2021 Συμφωνίας - Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μεταμόρφωσης με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 159947

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4 Διαγραφή του υπ΄ αριθμόν 51/2021 βεβαιωμένου Χρηματικού Καταλόγου  Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

5 Διαγραφή προσαυξήσεων από τους υπ΄ αριθμόν 13-14-31-33-38-39/21 βεβαιωμένων 
Χρηματικών Καταλόγων  

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

6 Διαγραφή προσαυξήσεων από τους υπ΄ αριθμόν 13-14-38-39/21 βεβαιωμένων Χρηματικών 
Καταλόγων  

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

7 Υποβολή οικονομικών στοιχείων ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου οικονομικού έτους 
2022

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

8 Υποβολή οικονομικών στοιχείων ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου οικονομικού έτους 
2022

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

9 Υποβολή οικονομικών στοιχείων ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου οικονομικού έτους 2022 Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

10

Έγκριση πρακτικού επιτροπής, ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, στα 
πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών 
παντοπωλείου & ειδικότερα ειδών καθαρισμού & σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των 
Σχολικών Επιτροπών & επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση των όρων των μελέτης

Επιτροπή Διαγωνισμού 

11

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 ειδών καθαριότητας & 
σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών

Επιτροπή Διαγωνισμού 

12

Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και 
ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης», 
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΤ08 - Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής

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

                               Μεταμόρφωση,
  
                                     
                  15η Τακτική Συνεδρίαση
        
      ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορονοϊού COVID-19» του προγράμματος χρηματοδότησης «Αντώνης Τρίτσης»

13

Αποδοχή ένταξης και όρων χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»» και εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής

14 Έγκριση υπηρεσίας με τίτλο “Κοπή χόρτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και 
καθαρισμοί οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας

Διεύθυνση 
Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος 

15 Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας 

16
Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο του Δήμου για να παρασταθεί ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Κλήσης της Ανωνύμου Εταιρείας με την 
Επωνυμία « ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                                                                                Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                           Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 
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