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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ίλιον   20.01.2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ.: 2552 

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 26η Ιανουαρίου 2017 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου του έτους 2016 

3. Έγκριση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το 

ετήσιο ποσό που αφορούν τον Δήμο μας 

4. Έγκριση πίστωσης για δαπάνες σταθερές διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα οι οποίες 

αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν τον Δήμο μας 

5. Έγκριση πίστωσης για δαπάνες υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του Δήμου 

6. Έγκριση πίστωσης για δαπάνες δημοσιεύσεων του Δήμου 

7. Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου 

8. Αμοιβή δικαστικών επιμελητών έτους 2017 

9. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υπνόσακων για τους άστεγους και άπορους 
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κατοίκους του Δήμου Ιλίου» 

10. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για τη «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 

2018 και 2019 

11. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και 

συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2017 

12. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών 

μέσων για τα έτη 2017-2018-2019» 

13. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των 

Νομικών του Προσώπων, έτους 2017 

14. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής 

μεταφοράς δεδομένων» 

15. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Έκτακτη προμήθεια-εγκατάσταση 

μερών συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου» 

16. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017» 

17. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2017» 

18. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017» 

19. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών 

ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια» 

20. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 

σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων 

οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017» 

21. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Εργασίες κλάδευσης υψηλών 

δένδρων» 

22. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου» 

23. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω 

διαδικτύου» 

24. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων 

του Δήμου» 

25. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2017 του 

Δήμου Ιλίου   

26. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
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παροχής γενικών υπηρεσιών 

27. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων 

για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου» 

28. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων 

περιόδου 2016» 

29. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων 

ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» 

30. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημοσίων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για 

το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16  

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

31. Συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του 

Δήμου Ιλίου στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου ALZHEIMER και συγγενών διαταραχών 

και 2ο Μεσογειακό συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (Θεσσαλονίκη 2-5 

Φεβρουαρίου 2017) 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου-Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, έτους 2017 και για έργα με 

εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

33. Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή: ανάθεσης των εργασιών επισκευής και 

συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2017 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ 

34. Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων 

                

 

      Ο Δήμαρχος 

  

 

      Νίκος Ζενέτος 


