
                                                                                                                     

 

Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 

 

ΠΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΚΛΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΙΕΡΑΚΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  

 

Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

Πρόσκληση σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση (Άρθρο 10 ΠΝΠ 11.3.2020) 

 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11
ης

 

Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του»  δυνάμει της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων 

της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 184 του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» οι οποίες 

ρυθμίζουν την δια περιφοράς συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης 

των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

 

Παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στην 19
η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα γίνει 

την ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα δια περιφοράς: 

 

1. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» 

2. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής 

για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» 

3. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τη τήρηση 

λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Δήμου. 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των νομικών του 

προσώπων για τα έτη 2020-2021» 

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 1220/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

6. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού 

ελέγχου οχήματος του Δήμου μας (ΚΤΕΟ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αγία Βαρβάρα, 10.7.2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8.499 

Αριθμός Πρόσκλησης  -19- 



7. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή οπλισμένης βάσης 

πλατφόρμας  για την στήριξη μεταλλικών  κερκίδων στο γήπεδο Ριμινίτικα » 

8. Λήψη απόφασης για εισήγηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης. 

 

Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της 

συνεδρίασης (10:00 έως 10:30) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: 

tmdioikhshs@agiavarvara.gr  ή με γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής  6932.404808 ή της Αντιπροέδρου 6971.992174 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικές οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί με την πρόσκληση της 

προηγούμενης συνεδρίασης του σώματος. 

 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα σας αποσταλούν εγκαίρως πριν την συνεδρίαση. 
 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. - Επικεφαλής παράταξης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» κ. Θ.Βασιλάκο 

- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κα Ε.Καρανάσιου 
2. Γραφείο κ. Δημάρχου. 

3. Προϊστάμενους Διεύθυνσης  
4. Προϊσταμένους Τμημάτων  
5. Γενικό Γραμματέα Δήμου 

6. Σωματείο Εργατών & Υπαλλήλων  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 


