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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 ..24η/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 ..6η Αυγούστου 2019 ηµέρα .Τρίτη.. και
ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα της κ. Καλύβα Μαρίας περί καταβολής αποζηµίωσης για
ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα».
ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών
για
τον
διεθνή
διαγωνισµό
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Υδραυλικών Ειδών»».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΤΜ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισµός
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 5ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ 61/2019 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της
κα. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιάς και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της
κα. Γκασιώνα Ιωάννας και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Ρούσσου Νικόλαου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 9ο: «Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για
τη βεβαίωση της αδυναµίας του ∆ήµου να αναλάβει να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2018 και
για την παρακολούθηση της διπλογραφικής µεθόδου για το έτος 2019 του
ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2019».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 11ο: «Χρονική παράταση ισχύος των προσφορών του ανοικτού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων
του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008»
συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια αντικειµένων και
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης /εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής
ταχυδροµικών αντικειµένων, οµάδα Α».
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου
∆ιονύσου ενώπιον του ∆ιοικ .Εφετείου Αθηνών από δικηγόρο».
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.

