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Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

Στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας  κατά την
15η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 13 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Από
φα
σης

Τίτλος    θέματος      που    συζητήθηκε Περίληψη   ληφθείσης   αποφάσεως

83/21
Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2013.

Εγκρίνεται  ομόφωνα η  εισήγηση προς  το  Δ.Σ για  έγκριση  οικονομικών
καταστάσεων  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσεως  Δήμου  Αίγινας
οικονομικού έτους 2013.

84/21

Περί έγκρισης  του  πρακτικού  που  συντάχθηκε  για  τον  διαγωνισμό  με  την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, που διεξήχθη
για την Προμήθεια δύο (2 ) κλειστών φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη
της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  του  Δήμου  Αίγινας,
προμήθειας  που ανέρχεται  στα 42.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.

Εγκρίνεται  ομόφωνα η  έγκριση του πρακτικού που συντάχθηκε για  τον
διαγωνισμό  με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  άρθρου  32  του  Ν.
4412/2016, που διεξήχθη για την  Προμήθεια  δύο (2 ) κλειστών φορτηγών
τύπου  van  για  την  υποστήριξη  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού  του  Δήμου  Αίγινας,   προμήθειας  που  ανέρχεται  στα
42.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

85/21

Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση   ΑΤ12  
(Αρ.  Πρωτ.  18215/29-09-2020)  με  τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους
Δήμους»  του  Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»  του  Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  του Υπουργείου Εσωτερικών. ( Μελέτη 53/2021).

Εγκρίνεται  ομόφωνα  η  έγκριση  μελέτης  και  συμμετοχής  του  Δήμου
Αίγινας  στην  Πρόσκληση   ΑΤ12   (Αρ.  Πρωτ.  18215/29-09-2020)  με  τίτλο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους  Δήμους»  του  Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον»  του  Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,   του
Υπουργείου Εσωτερικών. ( Μελέτη 53/2021).



86/21
Εγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως
εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών
του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Αίγινα, 16 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας.


