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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίλιον   29.07.2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθμ. Πρωτ.: 34251 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  Προς τους κ.κ.: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. 

2. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, Δ.Σ. 

3. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ. 

4. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ. 

5. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ. 

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  3η  Αυγούστου 2016 

 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, 

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2016 

2. Εξέταση της από 08.07.2016 ένσταση της εταιρείας BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών 

υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων» 

3. Εξέταση της από 08.07.2016 ένσταση της εταιρείας Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

& ΣΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων» 

4. Εξέταση της από 08.07.2016 ένσταση της εταιρείας ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών 

σιδήρου – χρωμάτων» 

5. Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν το 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων» 

6. Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό 

για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων υλικών της Δ/νσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Πρασίνου» 

7. Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό 

για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

8. Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό 

για την «Προμήθεια εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων 

των υπηρεσιών του Δήμου» 

9. Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό 

για την «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους Δήμου 

(υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου 

έτους 2016» 

10. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τεντών» 

11. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σχολικών ειδών 

για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2016» 

12. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – εγκατάσταση 

ψυγείων λαδιού για το μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου 

13. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων 

διακήρυξης για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου 

ομβρίων έτους 2016» 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

14. Απόφαση για αποδοχή ή όχι προσφοράς ασφαλιστικής αποζημίωσης, από την 

εταιρεία INTERAMERICAN, σχετικά με την αποκατάσταση (επαναποθέτηση) ενός 

στύλου με ζεύγος πληροφοριακών πινακίδων, λόγω καταστροφής τους που 

προκλήθηκε από το Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΖΖΧ 8090 
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Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

15.  Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση αγωγής κατά της ετερόρρυθμης εταιρείας με 

την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και το δ.τ. 

PROSPERO 

                            

 

Ο Δήμαρχος 

  

 

 

     Νίκος Ζενέτος 


