
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Κάτω Τιθορέα  10-4-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                Αρ. Πρωτ: 2836 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Π Ρ Ο Σ 
1. Τα  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας 

2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας 

3. Τον κ. Τσούλφα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης που δεν 

εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή 

 

8η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της 

Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού 

τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

την 14 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00, 

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 

 

ΘΕΜΑ 1ο Περί εισήγησης οικονομικής επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης  και αναμόρφωση – 

τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2020  

ΘΕΜΑ 2ο Περί εισήγησης οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση – τροποποίηση  πρ/σμού οικον. 

έτους 2020  

ΘΕΜΑ 3ο Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαχωριστικών γραφείων για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

κορονοιού (COVID – 19) 

ΘΕΜΑ 4ο Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

κορονοιού (COVID – 19) 

ΘΕΜΑ 5ο Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης της αριθμ. 2321/20-3-2020 απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID -19) 

ΘΕΜΑ 7ο Περί συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εφαρμογών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών και 

εξοπλισμού μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - 

καθαριότητας 

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης 

ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού  

ΘΕΜΑ 11ο Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο «Συντήρηση υλικού, λογισμικού 

και δικτύων δεδομένων, επισκευή αρχείων και μεταφορά βάσεων δεδομένων» 

ΘΕΜΑ 12ο Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού  για προμήθεια λαμπτήρων, 

ηλεκτρολογικού υλικού, υλικών δημοτικού φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων  

 

 

 

 

 

 



 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  με αποστολή e-mail στο 

k.mpaourdou@dimos-amfiklias-elatias.gr  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί 

των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ  


