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ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ε. ΠΑΤΣΟΥ

Κατάσταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 53ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συζητήθηκαν στις 04-10-2016 ημέρα Τρίτη 

καθώς και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Αρ. Απόφ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

310-2016 Π .53/04-10-2016 1ο Ε.Η.Δ.

Λήψη απόφαση για την ψήφιση πίστωσης και την έγκριση της 
συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο 
«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α & ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 13 και 14 
Οκτωβρίου 2016.

ΟΜΟΦΩΝΑ

311-2016 Π .53/04-10-2016 2ο Ε.Η.Δ.

Ακύρωση της υπ ’αριθ. 270/2016 απόφασης της Ο.Ε για την έγκριση της 
μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διεθνή μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη “Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών μέσων 2016» 
και εκ νέου λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ’ αριθμ 74/2016 
Μελέτης και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Δημοσίου Ανοιχτού 
Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων 2016» που θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής ανάθεσης, προϋπολογισμού 213.528,00€ με ΦΠΑ.

ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

312-2016 Π .53/04-10-2016 3ο Ε.Η.Δ.

Ακύρωση της υπ αριθ. 271/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
για την έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την α) προμήθεια ελαστικών και 
ειδών βουλκανισμού β) προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, και 
αναλώσιμων για την Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων.

ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

313-2016 Π .53/04-10-2016 4ο Ε.Η.Δ.
Ακύρωση της συνέχισης της διαδικασίας απευθείας διαπραγμάτευσης 
μετά από άγονο διαγωνισμό, μέρους του διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο "Προμήθεια Πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016"

ΟΜΟΦΩΝΑ

314-2016 Π .53/04-10-2016 1ο Η.Δ. Προμήθεια Πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

315-2016 Π .53/04-10-2016 2ο Η.Δ.

Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α 45.6117.59 Προϋπολογισμού 2016 για «Διάφορες εργασίες και 
επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο»

ΟΜΟΦΩΝΑ

316-2016 Π .53/04-10-2016 3ο Η.Δ.
Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 695,54 € σε βάρος του Κ.Α 
30.6661.33 Προϋπολογισμού 2016 για «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» ΟΜΟΦΩΝΑ

317-2016 Π .53/04-10-2016 4ο Η.Δ.
Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 4.997,82 € σε βάρος του 
Κ.Α 30.6662.07 Προϋπολογισμού 2016 για «Προμήθεια ξυλείας 2015 - 
2016»

ΟΜΟΦΩΝΑ

318-2016 Π .53/04-10-2016 5ο Η.Δ.

Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 24.595,40 € σε βάρος του 
Κ.Α 25.6262.05 Προϋπολογισμού 2016 για «Καθαρισμός απόφραξη 
φρεατίων»

ΟΜΟΦΩΝΑ

319-2016 Π .53/04-10-2016 6ο Η.Δ.
Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00€ και 
απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου ΟΜΟΦΩΝΑ

320-2016 Π .53/04-10-2016 7ο Η.Δ.
Σύσταση εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε δαπάνες επέκτασης 
δικτύου και τοποθέτηση στύλων ΔΕΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

321-2016 Π .53/04-10-2016 8ο Η.Δ.

Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αθανάσιου Καλάκου σε 
απόδοση ποσού 2.500,00 ευρώ (Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) που 
αφορούσε τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου, έλεγχο 
καυσαερίων με έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου, 
έλεγχος, επισκευή ταχογράφων με έκδοση βεβαιώσεων ταχογράφων και 
παράδοση θερμικών χαρτών ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και 
έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου-επανελέγχου ανυψωτικών 
μηχανημάτων οχημάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ



Αγία Παρασκευή 07-10-2016

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ


