
                                                                                                                                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 23 Αυγούστου 2013 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ                                               Αριθµ. Πρωτ.: 12867 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                             ΠΡΟΣ 
Οικονοµική Επιτροπή            ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Πληρ.: Κακαλιάς Στράτος                      ΤΗΣ 
Τηλ.: 213-2024412 / 213-2024417     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Fax.: 213-2024413               Βλάχο Στέφανο-Γαβριήλ, Αντιπρόεδρο            
e-mail :dimoto@petroupoli.gov.gr Κατσαµάκη Βασίλειο 
 Σίµο Ευάγγελο  
                                                       Πουλογιαννοπούλου Βασιλική 
            Ζορµπά Ανθή  
      Βενέτη Ελευθερία                                                                                         
       Κακαβά Νικόλαο                                                                  
           Σκαλιστήρα Αθανάσιο 
 ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Πανταζή Λαµπρινή 
     Ψυρρόπουλο ∆ηµήτριο  
       Χριστόπουλο Κωνσταντίνο 
 Ταλιούρα ∆ηµήτριο 

          Παράταξη Παρέµβαση Πολιτών: 
          Τσιάµη Γεώργιο      
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
      Κυρίες, Κύριοι, 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72,74 & 75 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/7.6.10) καλείστε 
στην 17η Τακτική Συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος – Γραφείο 
∆ηµάρχου) στις 27 Αυγούστου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ., για να συζητήσουµε τα 
παρακάτω θέµατα:  
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.- Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου  
     Μανόπουλου Παναγιώτη (κάλυψη δαπάνης ταχυδροµικών τελών). 
2.- Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως τριµελούς επιτροπής για επικύρωση πρακτικών και κατακύρωση  
     αποτελέσµατος του διαγωνισµού «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2013»,  
     προϋπολογισµού € 128.130,00 µε το Φ.Π.Α.  
3.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
     υλικών για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεµβάσεις από συνεργεία του ∆ήµου σε χώρους του  
     ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» προϋπολογισµού € 9.400,00 µε το Φ.Π.Α. 
4.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
     ειδών ατοµικής προστασίας 2013» προϋπολογισµού € 42.297,00 µε το Φ.Π.Α.. 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
5.-Έγκριση µελέτης & όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας 2013»,  
    προϋπολογισµού € 380.000,00 µε το Φ.Π.Α. και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
6.-Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού και εισήγησης για  
    ανάθεση του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας 2013», προϋπολογισµού € 380.000,00 µε το Φ.Π.Α.  
7.-Έγκριση µελέτης & όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για το έργο «Κατασκευή τοιχίων για την  
    αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε το Φ.Π.Α. και διάθεση  
    της σχετικής πίστωσης. 
8.-Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού και εισήγησης για  
    ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίων για την  αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων»,  
    προϋπολογισµού € 80.000,00 µε το Φ.Π.Α.  
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     ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
9.- Λήψη απόφασης για τον καθορισµό όρων διακήρυξης του ανοικτού προφορικού µειοδοτικού  
       διαγωνισµού για τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση  τµηµάτων του πρώην Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικό  
       Κέντρο ∆ήµου Πετρούπολης». 
 
                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
Εσωτερική διανοµή:                                                                 
Αντιδήµαρχοι                  ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -ΓΑΒΡΙΗΛ 
∆ιευθυντές Υπηρεσιών       
Νοµική Υπηρεσία   
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