ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εµµανουήλ
e-mail: seraskeris@dionysos.gr
Τηλ.: 2132030629

Άγιος Στέφανος ..14/12/2018..
Aριθ. Πρωτοκόλλου: 43620

Αριθµός Συνεδρίασης:..41/2018..

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 ..41η/2018.. ∆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 ..18η ∆εκεµβρίου..
ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων
Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, συνολικού προϋπολογισµού
39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και
Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού
προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ».
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∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και Επισκευή
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου
Νερού»».
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) των
όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) την
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού
για την Προµήθεια Φρέσκου Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
∆ιονύσου για το έτος 2019».
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ»».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του Υποέργου 6 µε τίτλο: «ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ» της πράξης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’
ΦΑΣΗ 2014 - 2020)” µε κωδικό ΟΠΣ 5008942».
ΘΕΜΑ 8ο: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση τεχνητού
χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου»».
ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: «Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού µη στεγασµένων
χώρων».
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεας παραχώρησης χρήσης οθόνης µηνυµάτων από την
εταιρεία ENTER Display Promotions».
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
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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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