Χολαργός

28-11-2019

Αριθ. Πρωτ. 28336
40η Συνεδρίαση
ΠΡΟΣ : Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής.

Κοινοποίηση : Δήμαρχο
Γενικό Γραμματέα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, που θα γίνει την 2η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
(Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη Σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή
και συντήρηση γυμνασίων – λυκείων 2018-2019».
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών
Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως
προς τα υγρά καύσιμα», των όρων της διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.
Μ2019192 συνολικής Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης
χωρητικότητας 55 κ.μ., δύο (2) κλειστών φορτηγών και ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ», των όρων της
διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Μ2019133 Μελέτης της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή δωρεάς επιταγών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
ΘΕΜΑ 7ο : Εξειδίκευση πίστωσης.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

