ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εµµανουήλ
e-mail: seraskeris@dionysos.gr
Τηλ.: 2132030629

Άγιος Στέφανος ..4/4/2019..
Aριθ. Πρωτοκόλλου: 14946

Αριθµός Συνεδρίασης:..13/2019..

Προς:

Μέλη Επιτροπής κ.κ.
1. Τσούκα Παναγιώτη
2. Χρονόπουλο Πέτρο
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Στάικο Θεόδωρο
5. Κωστάκη ∆ηµήτριο
6. Καλαφατέλη Ιωάννη
7. Κοντάκη Κυριάκο
8. Κριεµάδη Στέφανο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..13η/2019.. ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση
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. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..8η Απριλίου 2019
ηµέρα .∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:

∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ 1ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 66/2019 απόφασης Ο.Ε.».
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού
διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την «Προµήθεια ασφάλτου»».
ΘΕΜΑ 3ο: «Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού διαγωνισµού για
την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού
προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%»
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ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής
µεταφορικών µέσων».
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜ 5ο: «Αίτηµα της κ. Καψιµάνη Αγγελικής περί καταβολής αποζηµίωσης για γδάρσιµο
της δεξιάς πλευράς του οχήµατος που προκλήθηκε από εξέχον πλέγµα µπάρας»
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του
ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής συµβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς».
ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και ορισµός
υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν για την υλοποίηση
Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων
∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le
Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ
των ∆ήµων ∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ζαµάνης ∆ιονύσιος

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής.
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. ∆/νσεις του ∆ήµου
5. Πίνακα Ανακοινώσεων
6. Ιστοσελίδα 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.
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 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 ή των τµηµάτων που έχουν θέµατα προς
συζήτηση παρακαλούνται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
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