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Πίνακας δηµοσίευσης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της  12-
5-2015  
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:  
1.́ Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, της σχετικής  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για 
την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του ∆ηµοτικού φωτισµού 
και όλων των δηµοτικών εγκ/σεων του ∆ήµου µας για το έτος 2015 συνολικού ποσού 
27.986,31 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.58 
 
2.́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων, υλικών 
στεγανοποίησης για την συντήρηση όλων των δηµοτικών εγκ/σεων και κτιρίων του 
∆ήµου µας για το έτος 2015 συνολικού ποσού 8.432,39 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.59 
 
3.́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µικρών εργαλείων για 
το πράσινο και ανταλλακτικών για τις κουρευτικές και χορτοκοπτικές µηχανές του 
∆ήµου  µας για το έτος 2015 συνολικού ποσού 2.000 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.60 
 
4. ́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υλικών σιδήρου για 
την συντήρηση των δηµοτικών εγκ/σεων  του ∆ήµου µας για το έτος 2015 συνολικού 
ποσού 1.100,85 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.61 
 
5. ́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια αδρανών υλικών – 
οικοδοµικών υλικών και διαφόρων εργαλείων χειρός για την συντήρηση των 
δηµοτικών εγκ/σεων  του ∆ήµου µας για το έτος 2015 συνολικού ποσού 8.737,92 
ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.62 
 
6. ́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης 
ΚΟΚ και υλικών χρωµατισµού διαγραµµίσεων για την πόλη µας για το έτος 2015 
συνολικού ποσού 5.480,88 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.63 
 
7. ́ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των δύο 
ανελκυστήρων που βρίσκονται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου για το έτος 
2015 συνολικού ποσού  2.952 ευρώ. 



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.64 
 
8.Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού  και 
αξιολόγησης για την «Συντήρηση – Επισκευή Οχηµάτων του ∆ήµου και Προµήθεια 
Ανταλλακτικών» και κατακύρωση του αποτελέσµατος διαγωνισµού στην εταιρεία  
Γεώργιος & Αριστοτέλης  Μάνος  Ο.Ε  Ανταλλακτικά –Συνεργείο Αυτοκινήτων. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.65 
 
9.Απόδοση λογ/σµού χρηµατικού εντ/τος προπληρωµής 1/2015 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.66 
 
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια θυρίδων 
οστεοφυλακίου ( οστεοθηκών ) για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Νεκ/φείου συνολικού 
ποσού 2.952 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.67 
 
11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ενός αντλητικού 
συγκροτήµατος παροχής νερού στο ∆ηµοτικό Στάδιο συνολικού ποσού 1.230 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.68 
 
12. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Παπουτσή 
Μαρίνα του ∆ηµητρίου  να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 
12.05.2015 ή σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.69 
 
13. .Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια των ειδών ατοµικής  
προστασίας για τους εργαζόµενους του ∆ήµου  οικον. Έτους 2015 συνολικού ποσού 
9.499,91 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.70 
 
14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή -  συντήρηση των 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου µας για το οικον. Έτος 2015 συνολικού 
ποσού 1.700 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.71 
 
15.Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Γούσια Ευθυµίου 
του Κωνσταντίνου, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 19619, κατοίκου  Ν. Σµύρνης, οδός Στενηµάχου 
αριθ.6, σε δικαστήριο του ∆ήµου στις 11.05.2015. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.72 
 
16.Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης επί της αίτησης του κ. 
Γαλανάκη Νικολάου από τις 22.12.2014, για εξωδικαστικό συµβιβασµό και επίλυση 
οικονοµικής διαφοράς. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                           ΑΡ.ΑΠΟΦ.73 
 
                                                                Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ        ΗΛΙΑΣ       


