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Στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας  κατά την
11η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 22 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης

Τίτλος    θέματος      που    συζητήθηκε Περίληψη   ληφθείσης   αποφάσεως

61/21
Θ.Ε.Η.Δ.   1ο    Περί έγκρισης που αφορά την εξειδίκευση δαπάνης για την
Προμήθεια  6  δάφνινων  στεφανιών  με  κορδέλα  για  τις  ανάγκες
εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Εγκρίθηκε  ομόφωνα  το  πρακτικό  η  εξειδίκευση  δαπάνης  για  την
Προμήθεια  6  δάφνινων  στεφανιών  με  κορδέλα  για  τις  ανάγκες
εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
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Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο
"Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας"
στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  ΑΤ11  του  Προγράμματος
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  έγκριση πρακτικού  Επιτροπής  Διερεύνησης
Τιμών για το έργο "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
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Λήψη  απόφασης  επί  του  πρακτικού  κατακύρωσης,  που
συντάχθηκε  από  την  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης,  για  τον
ηλεκτρονικο διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) και την επιλογή αναδόχου
για  την Ομάδα  Α “Προμήθεια  ειδών ατομικής  προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού  (ΓΆΛΑ)  δύο  ετών”, για  το  Δήμο
Αίγινας & το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”.

Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης,  που
συντάχθηκε  από  την  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης,  για  τον
ηλεκτρονικο  διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) και την  επιλογή αναδόχου  για
την Ομάδα  Α “Προμήθεια  ειδών ατομικής  προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού (ΓΆΛΑ) δύο ετών”, για το Δήμο Αίγινας
& το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”.
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Αποδοχή  της  Γ΄  κατανομής  έτους  2021  από  τους  Κεντρικούς
Αυτοτελείς  Πόρους,   προς  κάλυψη  λειτουργικών  και  λοιπών
γενικών δαπανών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της  Γ΄  κατανομής  έτους  2021 από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  προς κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών.
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Περί έγκρισης  του  πρακτικού  II  που  συντάχθηκε  για  τον
συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  επιλογή  αναδόχου,  του  έργου:
«Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας
», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Εγκρίθηκε  ομόφωνα   το  πρακτικο  II  που  συντάχθηκε  για  τον
συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  επιλογή  αναδόχου,  του  έργου:
«Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας »,
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Αίγινα, 30  Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας.


