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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..23η/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 ..23η Ιουλίου 2019 ηµέρα .Τρίτη.. και
ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 για το διεθνή διαγωνισµό "Ενεργειακή
αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων
χώρων - εφαρµογές smart cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
∆ιονύσου".».
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Καταβολή Τέλους χρήσης & Ταξινόµησης για χορήγηση αδείας και πινακίδων
κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργων».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2019 –
30/06/2019.».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη οριστικού ανάδοχου για την
οµάδα Β της ενότητας Α του διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη σίτιση
των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των
νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόµενης
αξίας 297.731,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
προσωρινών µειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
«Συντήρησης & Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», συνολικού ποσού
38.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
οριστικών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€,
συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού
διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του
δικαιώµατος προαίρεσης».

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.

