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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 22η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το 
άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1248/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη 
δαπάνη συμμετοχής δεκατριών (13) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο 
συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν.

2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για 
την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2022 (Πολιτιστικός 
Σεπτέμβρης)
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3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 
που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια 
καυσίμων για τα έτη 2023, 2024 και 2025»

4. 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 και 
τοποθέτηση εορταστικού στολισμού»

5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης, καθαρισμού και επίβλεψης ορθής 
λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»

6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

7. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την 
«Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19» (ομάδες 2η α υποομάδα & 
3η α, β, γ υποομάδες)

9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την 
«Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19» (ομάδες 2η β υποομάδα & 
4η ομάδα)

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

                  Ο Δήμαρχος
 

                   Νίκος Ζενέτος
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