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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 Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:30 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 παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 
για τους υπαλλήλους του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση του γνωμοδοτικού 
οργάνου (επιτροπή) διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την 
διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω  των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων 
ειδών  παντοπωλείου και ειδικότερα ειδών καθαρισμού και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες 
των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

3 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2022 για 
το πρώτο  τρίμηνο

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

4 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2022 για 
το δεύτερο  τρίμηνο.

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

5
Έγκριση δαπανών από τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Μεταμόρφωσης στο συνέδριο με 
θέμα: «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Τάσεις Στο Πλαίσιο της Προσχολικής Αγωγής» που 
πραγματοποιήθηκε από 27 έως 29 Μαΐου 2022 στον Βόλο.

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

6
Έγκριση δαπανών από τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραβάκου Βασίλειου στην 
14η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) που 
πραγματοποιήθηκε από 30 Ιουνίου έως 02 Ιουλίου 2022 στην Αλεξανδρούπολη.

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

7 Επιχορήγηση στον σύλλογο Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης Αττικής «Η Μεγαλόνησος» και 
εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2022

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

8 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών

9 Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης με τη μορφή αντιτίμου, για το έτος 2022

Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών

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

                               Μεταμόρφωση,
  
                                     
                  25η Τακτική Συνεδρίαση
     
                  ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Της Οικονομικής Επιτροπής     
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10

Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, επιλογή του τρόπου δημοπράτησης, κατάρτιση των 
όρων και σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης καθώς και διαβίβασή του προς γνωμοδότηση από το 
αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τη δημοπράτηση του 
Υποέργου 1 με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», το οποίο έχει 
ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης» στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
(Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμόν 62/9-3-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
ΨΤΒΞΩΚΒ-ΝΕΠ)

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

11

Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, επιλογή του τρόπου δημοπράτησης, κατάρτιση των 
όρων και σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης καθώς και διαβίβασή του προς γνωμοδότηση από το 
αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τη δημοπράτηση του 
Υποέργου 2 με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μιαούλη (O.T. 15)», το 
οποίο έχει ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης» 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
(Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμόν 38/28-2-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
6ΧΔΖΩΚΒ-1ΙΛ)

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

12

Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, επιλογή του τρόπου δημοπράτησης, κατάρτιση των 
όρων και σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης καθώς και διαβίβασή του προς γνωμοδότηση από το 
αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τη δημοπράτηση του 
Υποέργου 3 με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Κτιρίου στο O.T. 9», το οποίο έχει ενταχθεί 
στην πράξη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
(Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμόν 39/28-2-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
6ΦΕ7ΩΚΒ-ΛΡ6)

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας

13
Έγκριση υποβολής αίτησης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Μεταμόρφωσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αυτοτελές Τμήμα 
Πληροφορικής, 

Ανάπτυξης & 
Προγραμματισμού

14

Παράταση του χρόνου ισχύος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ανοικτό άνω των ορίων 
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών,  Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  & Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αριθμό 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 94159

Επιτροπή Διαγωνισμού 

15
Έγκριση δαπάνης, αύξηση ωρών απασχόλησης και κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις 
προσωπικού μερικής & πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το 
έτος 2022-2023

Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                                            Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                                           Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας
Κοινοποίηση 
1. Υπηρεσίες του Δήμου 
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