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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..16η/2019.. ∆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 ..24η Μαΐου 2019 ηµέρα .Παρασκευή..
και ώρα ..09:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια αντικειµένων και
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης /εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής
ταχυδροµικών αντικειµένων»
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», CPV : 34131000-4 -ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, CPV :34144900-7

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-- Α∆ΑΜ: 18REQ0037159832 και 2) Κατακύρωση
του διαγωνισµού στις εταιρείες AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΟΜΑ∆Α 1 και Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY» για την ΟΜΑ∆Α 2»
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για
το Έτος 2019»
ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτηµα του κ.Τσαγκαράκη Ευάγγελου περί καταβολής
αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση
σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της κ. Οικονόµου Ασηµίνας περί καταβολής αποζηµίωσης
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε βαθούλωµα
επί του οδοστρώµατος».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα του κ. Νιωτάκη ∆ηµήτριου περί καταβολής αποζηµίωσης
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018».
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018».

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.

