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Σε περίπτωση απουσίας σας ενηµερώστε τον αναπληρωτή σας
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα στην οδό Ρ. Καπετανάκη 7 (γραφείο Δηµάρχου) την
19η του µηνός Μαίου έτους 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέµατα :
1

Ψήφιση ,δέσµευση και ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών Δήµου Αγίου Νικολάου

2

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισµού – Eισήγηση στο Δ.Σ

3

Υποβολή αιτηµάτων για χορήγηση βεβαίωσης πραγµατοποίησης δαπανών

4

Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δαπανών Δήµου

5

Έγκριση του από 9-5-2017 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού - κατακύρωση

του διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων- λιπαντικών έτους 2017 και 2018
του Δήµου Αγίου Νικολάου και των Νοµικών Προσώπων του
6

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια ΄΄ Προµήθεια τροφίµων
και γάλακτος έτους 2017 του Δήµου Αγίου Νικολάου και των Νοµικών Προσώπων
του”

7

Απευθείας ανάθεση ειδών αρτοποιίας ΟΚΥΔΑΝ

8

Ανάκληση της µε αρ.94/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

9

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού για την ΄΄Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ και
φωτοαντιγραφικών µηχανών , εντύπων , γραφικής ύλης,φωτοαντιγραφικού φωτοτυπικού και µηχανογραφικού χαρτιού έτους 2017΄΄

10

Καθορισµός επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

11

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ".

12

Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανάπλαση
πλατείας Βερντέν στη Νεάπολη΄΄

13

Τροποποίηση της µε αρ.243/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

14

Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση εφηµερίδας και καταβολή χρηµατικού βραβείου
κληροδοτήµατος Ι. Βαρκαράκη

15

Γνωµοδότηση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της µε αρ. 39/2017 πράξης
κλιµακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών VII τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

16

Έγκριση πληρωµής δαπάνης για την επισκευή- συντήρηση αυτοκινήτων και
µηχανηµάτων του Δήµου
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