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Αρ. Συνεδρίασης:..2/2021…

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να συµµετάσχετε στην ..2η/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 19η Ιανουαρίου 2021
ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέµατα:
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την«Αποκατάσταση
Αφανών Βλαβών ∆ικτύου ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την “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».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες αποκοµιδής & διαχείρισης
βιοαποδοµησιµών & ογκωδών απορριµµάτων του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια
Άλατος» µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη
προσφορά,
συνολικού
προϋπολογισµού
67.794,35€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
οριστικού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή

Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού
72.168,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για δυο έτη» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της
υπαλλήλου του ∆ήµου Αλιβιζάτου ∆ήµητρας
και έγκριση απόδοσης
λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
υπαλλήλου του ∆ήµου Παραβατού Αλέξανδρου και έγκριση απόδοσης
λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
υπαλλήλου του ∆ήµου Αθανασιάδη Στέφανου και έγκριση απόδοσης
λογαριασµού».
ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 593/2020 ΑΟΕ».
∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 80/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του
Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για έγκριση του ισολογισµού
του Ν.Π. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ∆ήµου ∆ιονύσου και της αντίστοιχης έκθεσης
του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2019 έως 31-122019»».
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός επιτροπών παραλαβής έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου ∆ιονύσου».
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.

