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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Προς τους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

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

     
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 1η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. 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 εξοπλισμού πληροφορικής»

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
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άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της 
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ. 
αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»

3. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των 
υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και 
τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών»

4. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής της 
επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για 
τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό για τη 
στέγαση του «Δικτύου Αγωγής Υγείας Φώφη Γεννηματά»

Β. ΓΕΝΙΚΑ
7. Καταβολή αποζημίωσης σε Ελισσάβετ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Σταύρου
8. Καταβολή αποζημίωσης σε Ευάγγελο ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

        Ο Δήμαρχος
 

                   Νίκος Ζενέτος
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