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Άγιος Στέφανος ..18/12/2015..
Aριθ. Πρωτοκόλλου: 35811
Αριθµός Συνεδρίασης: ..29η/2015..

Προς:

Μέλη Επιτροπής κ.κ.
1. Στάικο Θεόδωρο
2. Αλεξανδρή ∆ηµήτριο
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου
Χρυσούλα
4. Κωστάκη ∆ηµήτριο
5. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
6. Καλαφατέλη Ιωάννη
7. Κοντάκη Κυριάκο
8. Μπιτάκο Παναγιώτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..29η/2015.. ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου της οποίας είστε µέλος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..22η ∆εκεµβρίου..
ηµέρα …Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα Απευθείας
Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού
δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων».
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής
κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»».
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής».
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015 για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα
του Κεντρικού ∆ηµαρχείου»»
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ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή εφηµερίδων
δηµοσίευσης προκηρύξεων».
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση Βλάβης
Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου
Στεφάνου»
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€ για την πληρωµή
του έργου µε τίτλο: «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
(Β’ΦΑΣΗ)».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για
την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή
αναβάθµιση ∆ηµοτικού σχολείου ∆ροσιάς».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 2015
για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για
την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 13ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€ για την
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής
οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη
δ.κ. Αγ. Στεφάνου».
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος –
Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 14Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 15Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή για
την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.2015».
ΘΕΜΑ 16Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 17Ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους
2015».
ΘΕΜΑ 18Ο: «8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2015».
ΘΕΜΑ 19Ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων».
ΘΕΜΑ 20Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015».
∆/ΝΣΗ ΕΣΩ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 21Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» και
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού».
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∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ∆/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 22Ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση και
υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών προδιαγραφών».
ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Προµήθεια
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του
πρόχειρου διαγωνισµού».
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ζαµάνης ∆ιονύσιος
O ∆ήµαρχος
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής.
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. ∆/νσεις του ∆ήµου
5. Πίνακα Ανακοινώσεων
6. Ιστοσελίδα του ∆ήµου
Σηµείωσεις:
 Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόµενων εισηγήσεων και
συνοδευτικών στα θέµατα, µπορείτε να απευθύνεστε στις αρµόδιες υπηρεσίες του
∆ήµου, που εισηγούνται τα θέµατα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενηµέρωση.
 Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύµατος να παραβρεθούν στη
συνεδρίαση παρακαλούνται να ενηµερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειµένου
για την αναπλήρωσή τους.
 Οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων ή των τµηµάτων που έχουν θέµατα προς
συζήτηση παρακαλούνται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
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