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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 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, 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. Έγκριση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Υπογειοποίηση
κάδων απορριμμάτων πλατείας Ελ.Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» (Α.Μ.
5/2017) και κήρυξη οριστικού αναδόχου αυτής.
3. Κατάρτιση όρων ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μεταξύ αυτού και εταιρείας
επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων - επισήμου μέλους του δικτύου
Ε.Δ.Ο.Ε.
4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια '' Οικοδομικών και
λοιπών υλικών για το έτος 2017''.
5. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Α.Μ. 14/2017) και κατάρτιση όρων
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια '' Μέσων ατομικής
προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής ''.
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6. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 13502/2016 απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών επί ενστάσεως Δήμου κατά Πράξης Επιβολής
Προστίμου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7. Έγκριση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κ. Ιωάννη
Βαρελά σχετικά με την πρόκληση ζημιών στις 14.3.2016 επί των οδών
Κρεσταίνης 14 και Β. Αλεξάνδρου – Ν. Φ. από πτώση κλαδιών ευκαλύπτου
στο αυτοκίνητό του.
8. Συμπλήρωση λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου οικ. έτους 2017.
9. 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.
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