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Αρ. Συνεδρίασης:..6/2021…

1. Τακτικά Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
2. Παρατάξεις ∆.Σ.
3. Προέδρους συµβουλίων των
κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να συµµετάσχετε στην ..6η/2021.. Τακτική Συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου ∆ιονύσου της
οποίας είστε µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από στην αίθουσα συνεδριάσεων
επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την 9η Φεβρουαρίου 2021
ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέµατα:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση παράτασης
της αριθ. 38530/24-12-2020
(20SYMV007929937 2020-12-24 ) σύµβασης για την «Παροχή υπηρεσιών
συµβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων»,
σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής
των υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA »».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού
διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού
για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ».
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση περί µερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής».

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 5ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

Ιωάννης Καλαφατέλης
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής.
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου.
5. ∆/νσεις του ∆ήµου.
6. Πίνακα Ανακοινώσεων.
7. Ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Σηµειώσεις:
 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.

