
Σελίδα 1 από 3 
 

                                                       Άγιος Στέφανος   ..9/12/2016.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: 34417   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: 27η/2016.. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       
 
∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.   
Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εµµανουήλ       
e-mail: seraskeris@dionysos.gr 
Τηλ.: 2132030629       
 
 
 Προς:    Μέλη Επιτροπής κ.κ. 

1. Στάικο Θεόδωρο 
2. Αλεξανδρή ∆ηµήτριο 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου 

Χρυσούλα 
4. Κωστάκη ∆ηµήτριο 
5. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
6. Μπιτάκο Παναγιώτη 
7. Κοντάκη Κυριάκο 
8. Καλαφατέλη Ιωάννη 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 27η/2016.. ∆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. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..13η ∆εκεµβρίου.. 
ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 
 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης κ΄ Παραλαβής για την δηµόσια   
σύµβαση ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης της «Παροχής υπηρεσιών για την 
διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του  ν.4389/2016» 
στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &  Συνεργάτες Α.Ε.Μ». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.        

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α ) του Πρακτικού Νο.1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για 
την «Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου 
Στέφανου» προϋπολογισµού 149.984,20 € συµπ. ΦΠΑ και  β) της υπ’αριθµ 28673/13-10-
2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί των   υπ΄αριθµ 28176, 28180, 
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28179/10-10-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των εταιρειών «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN 
MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» , «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» και 
«ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»   κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών για την «Προµήθεια 
Υδραυλικών Υλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.        

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της ΚΑΡΑΠΑΤΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ) για τη ζηµιά στην οικία της από γερανό του ∆». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ∆ΑΜΚΑΛΗ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
226/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 
216/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
ο.ε. 2016, ποσού 306,00 € για πληρωµή προστίµου τροχαίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
 

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση, εγκατάστασης και χρήσης «τερµατικών συσκευών ασφαλών 
πληρωµών» (P.O.S.) & σύναψης σύµβασης». 
 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Τροχήλατων και Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια και 
Τοποθέτηση Σιδερένιων Καγκέλων στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια Φωτιστικών 
και άλλων µερών Παλλόµενων Σηµατοδοτών στη ∆.Ε. Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 
για την «Προµήθεια Σάκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης άσκησης ενδίκου µέσου». 
 
 
   Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 Ζαµάνης ∆ιονύσιος  

 O ∆ήµαρχος  
 
 



Σελίδα 3 από 3 
 

 
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. 

� 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.  


