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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Προς τους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
7. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
8. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
2. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.
3. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.
4. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ.Σ.
5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.
6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.

        
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 17η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα 
α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 
και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 
4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020  τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: 
(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  
εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 
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της πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 276,52€ για την εξόφληση δαπανών 

δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων 
Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό

2. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 10.7135.0010 - Προμήθεια Δικτυακού 
Εξοπλισμού για τη Νέα Βιβλιοθήκη

3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας που αφορούν την επαναληπτική 
διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 1ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτ. 
85879/23-11-21 Συμφωνίας Πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το 
προσωπικό του Δήμου Ιλίου»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 
προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης 
“Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 
1) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_33 (Α/Α ΟΠΣ: 4691) (Απόφαση Ένταξης: 4693/27-9-
2021) Φ. Π176/21)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 
προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
«Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων 
του Δήμου»

6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης 
για την υπηρεσία  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2022»

7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης 
για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2022»

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας 
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με την επαναδιακήρυξη για την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ομάδες 
1-2-3-4-5-7-8-9-13) Φ. Π64/21)

9. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
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κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση - 
εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου 
μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
11. Λήψη απόφασης για αναστολή δύο (μηνών) της καταβολής της συμβολικής συμμετοχής στα 

επιμορφωτικά προγράμματα του Δήμου Ιλίου

                  Ο Δήμαρχος
 

                  Νίκος Ζενέτος
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