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Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΛΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ-ΓΙΑΠΙNΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Άρθρο 10 ΠΝΠ 11.3.2020)

Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης 
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, καλείστε να λάβετε μέρος στην 
18η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 3η   Μαΐου  2022 και ώρα 
12:00 μ.,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα δια περιφοράς:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας», στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

2. Περί έγκρισης σύναψης δανείου με ΤΠΔ με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση και 
επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ»

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 6/2022  απόφαση της ΔΕΠ  σχετικά με την 
συμπληρωματική κατανομή έτους 2022 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, 
(ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        

Αγία Βαρβάρα

Αριθμός Πρόσκλησης  -18-
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5. Περί αποδοχής ή μη της αίτησης παράτασης  του χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΟΤ 668, 669 ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

6. Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗΚΕΑΒ
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων του δήμου μας ( ΚΤΕΟ – Κ.Ε.Κ ) 
8. Περί παράτασης ή μη σύμβασης προμήθειας υλικών

Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της 
συνεδρίασης (12:00 έως 13:00) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: 
tmdioikhshs@agiavarvara.gr  ή με γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής  6970.103844 ή της Αντιπροέδρου 6971.992174.
Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα σας αποσταλούν εγκαίρως πριν την συνεδρίαση.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης
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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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