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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
1. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑμφίκλειαςΕλάτειας
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
9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
όπως αυτό ισχύει σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα γίνει την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ 2ο

ΘΕΜΑ 3ο
ΘΕΜΑ 4ο
ΘΕΜΑ 5ο
ΘΕΜΑ 6ο
ΘΕΜΑ 7ο
ΘΕΜΑ 8ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες με τίτλο:
- «Ολοκληρωμένο Σύστημα εξ’ αποστάσεως φροντίδας Υγείας –ePublicHealth»
- «Σύστημα Έξυπνης Καταμέτρησης επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, σε χώρους
ελεγχόμενης πρόσβασης κοινού»
- «Διαδικτυακή πλατφόρμα Διαχείρισης οικονομικών Συναλλαγών, Αιτημάτων και
«Ραντεβού Πολιτών και Συναλλασσομένων του Δήμου»
- «Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας & Διαδραστικής – Εικονικής Περιήγησης σε
χώρους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου»
- «Πληροφοριακό Σύστημα και υποδομές Τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού δικτύου
για την υποστήριξη τοy εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα του Δήμου –
SmartAgri»
Έγκριση της μελέτης «Ολοκληρωμένο Σύστημα εξ’ αποστάσεως φροντίδας Υγείας –
ePublicHealth»
Έγκριση μελέτης «Σύστημα Έξυπνης Καταμέτρησης επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, σε
χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης κοινού»
Έγκριση μελέτης «Διαδικτυακή πλατφόρμα Διαχείρισης οικονομικών Συναλλαγών,
Αιτημάτων και «Ραντεβού Πολιτών και Συναλλασσομένων του Δήμου»
Έγκριση μελέτης «Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας & Διαδραστικής – Εικονικής
Περιήγησης σε χώρους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου»
Έγκριση μελέτης «Πληροφοριακό Σύστημα και υποδομές Τηλεμετρικού
Αγρομετεωρολογικού δικτύου για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα
του Δήμου – SmartAgri»
Περί αποδοχής των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές,
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας,
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των παρακάτω πράξεων:
1.
«Ολοκληρωμένο σύστημα και εφαρμογές για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, της
ποιότητας ζωής, της ασφάλειας και της προστασίας των δημοτών και των επισκεπτών του
Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας»
2.
«Ολοκληρωμένο σύστημα και ψηφιακές εφαρμογές για την αναβάθμιση του επιπέδου
ασφαλούς και εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησης των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και τον
εκσυγχρονισμό του αγροτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας»

ΘΕΜΑ 9ο
ΘΕΜΑ 10ο
ΘΕΜΑ 11ο
ΘΕΜΑ 12ο
ΘΕΜΑ 13ο
ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αμφίκλειας»
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επανακατασκευή - Επανάχρηση Παλιού
Δημοτικού Σχολείου Δρυμαίας
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση-τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2021
Περί παροχής νομικής υποστήριξης
Περί παροχής νομικής υποστήριξης
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 από τους ΟΤΑ α και β
βαθμού με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

