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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 12η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Α. Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Ε14 ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ.90/2016) Β. Ψήφιση πίστωσης.
Γ. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
2. Α. Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» (Α.Μ.110/2016) Β. Ψήφιση πίστωσης. Γ. Ορισμός μελών
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ακρυλικών και
πλαστικών χρωμάτων» (Α.Μ. 199/2015).
4. Αποδοχή ενστάσεων κατά της υπ.αριθ.πρωτ.12735/24-6-16 Διακήρυξης,
επανέγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και επανακατάρτιση όρων διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ''ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ '' (Α.Μ. 20/2016, ποσό 54.000,00€ με Φ.Π.Α.).
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5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου υπαλλήλου
και διάθεση σχετικής πίστωσης για την αντικατάσταση των αδειών
κυκλοφορίας (λόγω αλλαγής χρήσης) οχημάτων του Δήμου.
6. Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής, ποσού 3.000,00 €, για την προμήθεια e-pass για
την διέλευση απορριμματοφόρου του Δήμου από την Αττική Οδό-Απαλλαγή
υπολόγου υπαλλήλου.
7. Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής, ποσού 2.525,00 €, για την πληρωμή του
κόστους ετήσιας διέλευσης από Αττική Οδό του υπ’ αριθ.ΚΗΗ446
απορριμματοφόρου του Δήμου-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
8. Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής, ποσού 600,00 €, για την αντιμετώπιση δαπανών
σχετικά με τη λήψη αντιγράφων από το υποθηκοφυλακείο για υπόθεση του
Δήμου-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
9. Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής, ποσού 60,00 €, για την πληρωμή δαπανών για
ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων του ΔήμουΑπαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
10.Α. Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου για την
καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους Β. Έγκριση έκδοσης
νέου Χ.Ε. προπληρωμής, ορισμός υπολόγου υπαλλήλου και διάθεση σχετικής
πίστωσης για την καταβολή των επιδομάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
2016.
11.Συμπλήρωση λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2016.
12.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση
εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή
λοιπών δαπανών του Δήμου.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

