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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 26η 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. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ.
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

για

την

6η

αναμόρφωση

2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος
πρόχειρου
μειοδοτικού
διαγωνισμού
για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ» (Α.Μ. 61/2016).
3. Α) Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου» (Α.Μ. 193/2015) και
κατακύρωση αποτελέσματος για τις αντίστοιχες ομάδες εργασιών Β) Κήρυξη
του διαγωνισμού ως προς τις ομάδες 4, 5 και 6 ως άγονου και συνέχισή του
με νέα μελέτη (Α.Μ. 125/2016), ποσού 13.500,00 € ( συμπ/νου ΦΠΑ 24%),
και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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4. Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - Διενέργεια
κλήρωσης-Κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια δαπέδου
ασφαλείας για παιδικές χαρές – σχολεία».
5. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 97/2016 μελέτης και Β) Καθορισμός των όρων
διακήρυξης πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της

υπηρεσίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης, συστήματος
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης Άλσους».
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26, πορ.2 του Ν.3669/08
(Κ.Δ.Ε.) του έργου «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ.
65/2016).
7. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Β.Καρίβαλλη κατά
αριθ. 203/2012 απόφασης Αντιδημάρχου Δ.Φ.Χ. για σφράγιση
καταστήματος).
8. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Β.Καρίβαλλη κατά
αριθ. 185/2012 απόφασης Αντιδημάρχου Δ.Φ.Χ. για σφράγιση
καταστήματος).
9. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Β.Καρίβαλλη κατά
αριθ. 214/2012 απόφασης Αντιδημάρχου Δ.Φ.Χ. για σφράγιση
καταστήματος).
10.Απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής 5.000,00 € για την πληρωμή δαπάνης αγοράς
καρτών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες του Δήμου και
απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
11.Τροποποίηση λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2016.
12.Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
10.230,00 €.
13.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση
εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή
λοιπών δαπανών του Δήμου.
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 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

