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                                                      Άγιος Στέφανος   .. 27/5/2013.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: …16355... 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..12η/2013.. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.   
Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εµµανουήλ          
e-mail: seraskeris@dionysos.gr 
Τηλ.: 2132030629                 
 
 Προς:        α. ∆ήµαρχο ∆ιονύσου 
                   β. Μέλη Επιτροπής κ.κ 
  1. Κοντάκη Κυριάκο.               
       2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία. 
      3. Παπαχαρτοφύλη Ηλία. 
  4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος. 
  5. Χιώτη Ηρακλή. 
     6. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ. 
      7. Ζαµάνη ∆ιονύσιο. 
     8. Μπούσµπουρα Αθανάσιο. 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..12η/2013.. ∆ηµόσια Τακτική  Συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου της οποίας είστε µέλος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του  άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..31η Μαϊου 2013.. 
ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 

 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί καταβολής 
αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του αυτ/του της 
από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το έργο: 
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις Γεωτρήσεις 
Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» του 
∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το «Καθαρισµό 
δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε συνολικό 
προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου ετών   
2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα» 
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ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την ΤΟΜΗ 
ΑΕ» 
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

 Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 τ. Αντινοµάρχης Αν. Αττικής 

 
Κοινοποίηση : 
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής. 
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
4. ∆/νσεις του ∆ήµου 
 
Σηµείωσεις:  

� Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόµενων εισηγήσεων και 
συνοδευτικών στα θέµατα, µπορείτε να απευθύνεστε στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
∆ήµου, που εισηγούνται τα θέµατα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενηµέρωση. 

� Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύµατος να παραβρεθούν στη 
συνεδρίαση παρακαλούνται να ενηµερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειµένου 
για την αναπλήρωσή τους. 

� Οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων που έχουν θέµατα προς συζήτηση να 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  


