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Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΛΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ-ΓΙΑΠΙNΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ           

Πρόσκληση σε συνεδρίαση  ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

Καλείστε την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 08:00, να λάβετε μέρος στην 12η τακτική δια 

περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) όπως ισχύει & β) του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) όπως ισχύει για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και  όρων διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού»

2. Έγκριση μελέτης και  όρων διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, συστημάτων έξυπνης πόλης & έξυπνης 
βιώσιμης κινητικότητας» της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 

3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

4. Έγκριση απόφασης δημάρχου περί ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Κατεδάφιση επικίνδυνου 
κτίσματος στη συμβολή των οδών Κανελλοπούλου 37 & Κισσάμου 16 του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας».

5. Εξειδίκευση πίστωσης για μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μότσαρτ

6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας, Υποέργο 1 » στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        

Αγία Βαρβάρα

Αριθμός Πρόσκλησης  -12-
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Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της 
συνεδρίασης (08:00 έως 09:00) 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 του Αντιπροέδρου  6908671233.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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