
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6412c252480ef7a1a415c184 στις 16/03/23 09:19

                                                                                                                    
                                          

Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

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

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

Καλείστε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, να λάβετε μέρος στην 13η έκτακτη 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 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των νομικών του προσώπων για δύο (2) έτη»

2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας 
στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας»

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής 
Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Πράσινες διαδρομές για την βιώσιμη αστική κινητικότητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» 
(ΑΔΑΜ: 23PROC012094238 2023-02-08, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Α.Σ. 195786), 
προϋπολογισμού μελέτης 3.006.116,93 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί το Υποέργο 2 της 
Πράξης «Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και παρεμβάσεις βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας»

4. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου                                       
και την τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας σε Θ. Κολοκοτρώνη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        

Αγία Βαρβάρα

Αριθμός Πρόσκλησης  -13-
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5. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή της φιλαρμονικής στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου 1821.

6. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής και εκτύπωσης 8σέλιδου 
έγχρωμου δελτίου ενημέρωσης πολιτών 

Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύναψης σύμβασης προμήθειας 
καυσίμων και ύπαρξης προθεσμιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκτέλεσης έργων.

Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της 
συνεδρίασης (13:00 έως 14:00) 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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