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Προς:
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Γκρίζης Νικόλαος
2. Καλαντζής Κωνσταντίνος
3. Βασιλείου Ιωάννης
4. Παπαγεωργίου Μαρία
5. Σαλμά Μαρία
6. Ράπτης Ευθύμιος
7. Γκορόγιας Ανδρέας
8. Αντωνάκος Πελοπίδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Στούπας Παναγιώτης
2. Γαλαζούλα Μαρία
3. Καμμένος Σταύρος
Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχος
2. Πρόεδρος Δ. Σ.
3. Γενικός Γραμματέας
4. Γραφείο Τύπου
5. Νομικούς Συμβούλους
6. Εισηγητές
Διευθυντές
Υπαλλήλους

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2018.
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2. Αντικατάσταση Επιτροπής διενέργειας, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
3. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη
των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου».
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού Έγκριση
μελέτης για την «προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου».
5. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών των Yπηρεσιών του Δήμου» και κατακύρωση
αποτελέσματος.
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη «μίσθωση
κάδων για
συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π.» για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας
και
Ανακύκλωσης -Έγκριση και διάθεση πίστωσης , έγκριση μελέτης και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
7. Κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού
για την «προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του
Δήμου».
8. Έγκριση 1ου, 2ου πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη για την υπηρεσία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους
χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων
ύψους άνω των 8 m».
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα
Ματσουκίου.
10. Έγκριση
1ου και 2ου
πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών
οδοστρωσίας για τη συντήρηση, βελτίωση κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων και
υποδομών Δήμου Αγρινίου».
11. Έγκριση
3ου
πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών εξαρτημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Αγρινίου».
12. Έγκριση
3ου
πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Αγρινίου».
13. Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: "Λειτουργική
αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου".
14. Έγκριση μελέτης - καθορισμός τρόπου εκτέλεσης κ α ι σ υ γ κ ρ ό τ η σ η
ε π ι τ ρ ο π ή ς του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης γεφυριού λόγω
κατάρρευσης από τις πλημμύρες στις 1η & 2η -12-2017 στον δρόμο προς Αγ.Πάντες
(περιοχή Νταλιαπέικα)» με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
[άρθρο 32
του
Ν.4412/2-16] καθώς και
έγκριση
τεχνικών
προδιαγραφών.
15. Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου
‘Λυκοραχίτη’(περιοχή κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) Δήμου Αγρινίου.
16. Διόρθωση της αριθμ. 44/2018 απόφασης ΟΕ. που αφορά την έγκριση μελέτης και
όρων δημοπράτησης του έργου: “Ανακατασκευή –Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων
Χώρων Υγιεινής W.C. σε Δημοτικά Κτίρια Του Δήμου”.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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