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                                                      Άγιος Στέφανος   28/12/2012.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: …28487... 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθμός Συνεδρίασης: ..28η/2012.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.   
Πληροφορίες:    κ. Σερασκερης Εμμανουήλ          
e-mail: seraskeris@dionysos.gr 
Τηλ.: 2132030629.                 
 Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος               
     2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 
     3. Ποτίδης Χρήστος. 
     4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 
     5. Λίτσας Αθανάσιος 
     6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 
     7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 
     8. Μπούσμπουρας Αθανάσιος 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..28η/2012.. Δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 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. Διάκου 01, την .. 31η 
Δεκεμβρίου 2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..11:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέματα: 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την 
εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 2ο: Α)«Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.944,50 € για την 
εκπόνηση υδραυλικής μελέτης με τίτλο Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας 
των Δ.Κ. Σταμάτας και Δροσιάς». 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου 
στη Λ. Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας και Δροσιάς». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οε για 
την ανακοίνωση στην εφημερίδα ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οε για 
την ανακοίνωση στην εφημερίδα ΕΠΙΛΟΓΕΣ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μετά από αναμόρφωση». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 100.000,00 € για το έτος 
2012 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102».   

       Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασμού (Πατέλη Ειρήνη)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 12.242,00€ (πλέον ΦΠΑ 
23%) για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δικτύου απορροής 
ομβρίων στις οδούς Δημοκρατίας, Πηλίου, Μητρ. Κυδωνιών και Δεινοκράτους».  
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου απορροής 
ομβρίων στις οδούς Δημοκρατίας, Πηλίου, Μητρ. Κυδωνιών και Δεινοκράτους». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.591,73 για την 
εξόφληση οφειλής προς την ΤΟΜΗ Α.Ε κατόπιν διαταγής πληρωμής.».    
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
100.633,00 € λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2012». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές 
κοινότητες Δήμου Διονύσου έτους 2012». 
 
 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του χαρακτήρα των θεμάτων και της 
λήξης του οικονομικού έτους, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι λογιστικές διαδικασίες του 
Δήμου.  
 

 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 Πέππας Νικόλαος 

 Αντιδήμαρχος 
 Οικονομικών – Ανάπτυξης- 
  Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής 

 

Κοινοποίηση : 
1. Δήμαρχο 
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 
3. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής. 
4. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Σημείωσεις:  
 Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και 

συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου, 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. 


