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Προς:

Μέλη Επιτροπής κ.κ.
1. Τσούκα Παναγιώτη
2. Χρονόπουλο Πέτρο
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Στάικο Θεόδωρο
5. Κωστάκη ∆ηµήτριο
6. Καλαφατέλη Ιωάννη
7. Κοντάκη Κυριάκο
8. Κριεµάδη Στέφανο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..21/2017.. ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση
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 ..17η Οκτωβρίου..
ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Ρούσσου
Νικολάου (5.616,00€) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και
των ΝΠ∆∆,
αυτού,
για τα έτη 2017-2018» (CPV) : 39830000-9
- Α∆ΑΜ:
17REQ001562416
, συνολικού προϋπολογισµού 69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
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ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισµών για την «Προµήθεια
επίπλων και κινητού εξοπλισµού» & «Προµήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού»
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Ασφάλιση
Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου , για το διάστηµα 01.01.2018-31.12.2018» (CPV):
66514110-0
«Υπηρεσίες
Ασφάλισης
Μηχανοκίνητων
Οχηµάτων»-Α∆ΑΜ:
17REQ002082918 , β) της µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού»
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για
την Προµήθεια Ασφάλτου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια
Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης & ∆ιάθεση Πίστωσης για την Ανάθεση Υπηρεσίας
Μηχανολόγου Μηχανικού για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου
και Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής Παραβόλων».
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ζαµάνης ∆ιονύσιος

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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