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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του  άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010), η  οποία  θα  διεξαχθεί  στο  
γραφείο Δημάρχου την Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1

 Έγκριση  ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους 
υπαλλήλους του Δήμου 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

2 Τρίτη χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «TOP VISION Ε.Π.Ε.» για 
την προμήθεια στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών γραμμών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

3
Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο “Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”», για 
την προμήθεια δυο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4

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 για την παροχή γευμάτων (catering), 
για την σίτιση των απόρων κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5
Διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα στα πλαίσια ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μεταμόρφωσης για δυο (2) έτη»

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

6 Επιχορήγηση στον Σύλλογο Ποντίων Μεταμόρφωσης Αττικής «Ο Εύξεινος Πόντος» και 
εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2022

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών

7
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος 
Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών

8 Αποδοχή δωρεών για την κάλυψη των αναγκών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου 
Μεταμόρφωσης 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής & Προαγωγής 

Δημοσίας Υγείας 

9
Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη συμβιβαστική επίλυση ή μη για την καταβολή 
αποζημίωσης στον κ. Παπασιλέκα Νικόλαο για αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν στο 
Ι.Χ. αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια επικράτησης της κακοκαιρίας με το όνομα «ΕΛΠΙΣ»

Νομική Υπηρεσία 

10
Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη συμβιβαστική επίλυση ή μη για την καταβολή 
αποζημίωσης στον κ. Ζωγράφο Νικόλαο  για αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν στο Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια επικράτησης ακραίων καιρικών φαινομένων 

Νομική Υπηρεσία

11 Ανάθεση στη Νομική Υπηρεσία για γνωμοδότηση εξωδικαστικού συμβιβασμού Διεύθυνσης Καθαριότητας 
& Περιβάλλοντος

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

                               Μεταμόρφωση,
  
                                     
                  23η Τακτική Συνεδρίαση
     
                  ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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12 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Συντήρηση 
Εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Δήμου Μεταμόρφωσης»

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας 

13
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης & έγκριση της συγχρηματοδότησης της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                                            Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                           Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 
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