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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 14η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Μέσων ατομικής
προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής” και κήρυξη
αναδόχου της ανωτέρω Υπηρεσίας.
2. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Γραφικής ύλης,
μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών” και
κήρυξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου
θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2017».
4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την ακύρωση του
διαγωνισμού του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας
Ελ.Βενιζέλου» - (Α.Μ. 60 /2016).
5. Α.Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από
θεομηνίες» (Α.Μ. 101/16) Β. Ψήφιση πίστωσης. Γ. Ορισμός μελών Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
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6. Α. Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή θέσεων
στάθμευσης μοτοποδηλάτων-μοτοσικλετών στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου
Δ.Φ.Χ.» (Α.Μ: 92/2014) Β. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.
7. Α. Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων
σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» (Α.Μ: 54/2015) Β.
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
8. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της
αριθ. 2049/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορά
καταβολή ποσού 4.938,50 € στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Αλ.Γρετζελιά
για υπερωριακή εργασία και ορισμός ή μη τρόπου καταβολής του
επιδικασθέντος ποσού.
9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου υπαλλήλου
και διάθεση σχετικής πίστωσης για την αγορά καρτών προπληρωμής
ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες του Δήμου.
10.Διάθεση πίστωσης και έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75
στον πρώην υπάλληλο του Δήμου Κωνσταντίνο Χαβούτη.
11.Έγκριση μερικής ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, συνολικού
ποσού 6.709,41 €.
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
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