ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω: 29/09/2017
Αριθμ.πρωτ.: 32837

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 37η
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
2. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
3. Ζάχαρης Ευθύμιος
4. Μαστραγγελή – Κοσμίδου Μαλάμω
5. Σαράντου Αναστάσιος
6. Γκίκας Ιωάννης
7. Δάγκα Παρασκευή
8. Δημομελέτης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Χατζηκώστας Κωνσταντίνος
2. Καραγιάννης Νικόλαος
3. Κατωπόδης Παναγιώτης
4. Κάντζος Ιωάννης
5. Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα

Καλείσθε σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 03/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,
για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.562,40€ για την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας
νερών γεωτρήσεων και πηγαδιών Δήμου Αιγάλεω».
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 651,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), για την
εργασία υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού προγράμματος “ODEON” των τμημάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00€ για δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης
πρόσληψης 12 πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στo πλαίσιο του προγράμματος “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την εργασία με τίτλο: «Επισκευή του
λεωφορείου με αρ.κυκλ. ΚΗΟ 4973».
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 820,00€ για την εργασία με τίτλο: «Επισκευή του
απορριμματοφόρου με αρ.κυκλ. ΚΗΟ 5095».
6. Έγκριση του από 26-09-2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτικού υλικού, σπόρων,
φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για τη συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του
Δήμου Αιγάλεω».
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7. α) Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.13023/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα 7ο Μονομελές), που αφορά στην απόρριψη προσφυγής του Δήμου μας με την οποία
ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ. 269/Σ.30/29.04.2010 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής
(ΤΔΕ) του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αιγάλεω.
β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων εκ συνολικού ποσού 291,40€.
8. α) Ανάθεση γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ.
12756/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δέχεται την προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AE” και ήδη “VIOHALCO S.A” για
ακύρωση της εγγραφής της σε βεβαιωτικό κατάλογο.
β) Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων ποσού 99,20€.
9. α) Ανάθεση γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ.
9149/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δέχεται την με ημερομηνία
κατάθεσης 13-1-2003 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ήδη “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για ακύρωση της εγγραφής της σε βεβαιωτικό κατάλογο.
β) Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων ποσού 99,20€.
10. α) Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να προβεί σε παραίτηση από ασκηθείσα
έφεση.
β) Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων ποσού 238,08€.
11. α) Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π.” και συγκεκριμένα για
τις Ομάδες Γ (Μπλόκ πορείας κίνησης οχημάτων – πρ/σμού 1.178,00 Ε), Δ (Ατομικά βιβλιάρια απορίας –
πρ/σμού 192,20 Ε), Ε (Βιβλία καθολικού εξόδων – πρ/σμού 1.044,08 Ε), Ζ (Κάρτες παρουσίας προσωπικού
διπλής όψεως – πρ/σμού 74,40 Ε), και Θ (Μπλοκ Δημοτικής Αστυνομίας – πρ/σμού 27,28 Ε).
β) Συνέχιση της εν λόγω προμήθειας για τις συγκεκριμένες ομάδες, με την διαδικασία της απ΄ευθείας
ανάθεσης.
Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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