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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 19η Μαΐου 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 της 
πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627e2d195848d59c4553f672 στις 13/05/22 13:59
2

λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022
3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
4. Λήψη Απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου δανειακής 

σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»  
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, 

συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς 
στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – εποπτικού υλικού»

7. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την «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)

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
εργαζομένων Δήμου Ιλίου»

9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία 
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

10. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: 
«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»

11. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδίου, εξειδικευμένων δράσεων – ενεργειών και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη «Έξυπνης Πόλης» στο Δήμο Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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12. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης 
Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο 
Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ - περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ)

                  Ο Δήμαρχος
 

                  Νίκος Ζενέτος
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