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                                                      Άγιος Στέφανος   . 4/10/2013.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: …33450 .. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..20η/2013.. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.   
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εµµανουήλ       
e-mail: seraskeris@dionysos.gr 
Τηλ.: 2132030639                 
 
 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 ..20η/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 ..9η Οκτωβρίου 
2013.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα: 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση ποσών από κωδικούς έργων». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», 
προϋπολογισµού 35.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

γ) Αποδέσµευση ποσού 13.000€ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2014 – 31.12.2014»». 
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ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2013». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής 
Ογκωδών Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της µε αρ. 274/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κλαδιού δένδρου». 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013, 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πανό, φυλλαδίων και αφισών για την 
διοργάνωση ενηµέρωσης των πολιτών για την διενέργεια αιµοδοσίας». 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 
για την  εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού δαπάνης 2.961,84€ 
µε ΦΠΑ 23%.». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών   για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών »και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση ποσού από τον Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του προχείρου 
διαγωνισµού «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»»   
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε την 170/13 Απόφαση Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον BARJAMAJ SILDA του LEFTER». 
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ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
 
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

 Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
  

 
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.  

 
 


