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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19», σας καλούμε να λάβετε μέρος  στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας epresence.gov.gr την 29η Mαίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00  για τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 
 
 

1ο Θέμα: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προστασία λουομένων 

κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2020», προϋπολογισμού μελέτης 

36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

 

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω 

κατεπείγοντος σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αφορά σε ανακλαστικά γιλέκα και  αναλώσιμες μάσκες με 

βαλβίδα). 

 

 

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω 

κατεπείγοντος σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αφορά σε  αντισηπτικό υγρό τζέλ χεριών του ενός λίτρου 

και σκουφάκια με λάστιχο μιας χρήσης). 
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4ο Θέμα: Έγκριση συμπληρωματικού κωδικού στη πάγια προκαταβολή που αφορά τα  Έξοδα για 

φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το 

Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες. 

 

 
 

 
 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         
   
               ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση : Για τη συμμετοχή σας θα σας αποσταλεί και ειδική πρόσκληση μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr.  
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
-Γεν. Γραμματέα 
-Πρόεδρο Δ.Σ. 
-Αντιδημάρχους 
-Δ/νσεις Υπ/σιών  


