
                                                       Άγιος Στέφανος ..9/5/2019.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Aριθ. Πρωτοκόλλου: 18600 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        Αριθµός Συνεδρίασης:..15/2019.. 
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. 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 ..15η/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 ..13η Μαΐου 2019 ηµέρα .∆ευτέρα.. και 
ώρα ..09:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα ∆Σ κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για την παροχή νοµικής 
κάλυψης».  
  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού για την υπηρεσία 
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοιχτό ηλεκτρονικού 
διαγωνισµό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ» κατόπιν ακύρωσης της 11/2019 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής σε συµµόρφωση µε την 379/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ». 



ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο3 ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την παροχή 
υπηρεσιών  «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 κατόπιν ακύρωσης µέρους της 44/2019 Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής σε συµµόρφωση µε την 389/2019 Απόφαση της 
ΑΕΠΠ». 
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου A΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2019». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Χανιώτη Παναγιώτας  και έγκριση απόδοσης λογαριασµού» 
ΘΕΜΑ 7ο:« Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΘΕΜΑ 8ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα του κ. Καλαρίδη ∆ηµήτριου περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα του κ. Βούβαλη Άγγελου περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε εξέχον 
καπάκι φρεατίου επί του οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Γεωργίου Ιωάννη περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Τσαµκόσογλου Χαράλαµπου περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιά του εµπρόσθιου ελαστικού, ζάντας, ψαλιδιού του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακούβα». 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 
26ης Φεβρουαρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», 
προϋπολογισµού 300.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
  
ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του 
προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2019”, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  81η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 



ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τον “ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από ανώνυµους ιδιώτες  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΒΑΚΙΡΤΖΗ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  
Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την “ΚΑΒΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ-ΕΜΜ. 
& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι-
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από τo “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την “ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΕΠΠΑΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ∆/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ ΤΜ. ∆/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
 
 



ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 36ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ∆ΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & 
ΠΑΣΧΑ & ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΑΣ». 
 
 
                                                         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. 

� 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.  

 


