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                                                       Άγιος Στέφανος   ..8/9/2016.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: 24339   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: 19η/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 19η/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 ..12η Σεπτεµβρίου.. 
ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την παροχή υπηρεσιών  
Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων σε 
διήµερο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού   του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
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Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» για την οµάδα 2  
προϋπολογισµού  4.800,00€ πλέον  ΦΠΑ 24%.» 
 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.        

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 σχετικά 
µε Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για Αποκατάσταση Ζηµιών από την Ισχυρή Βροχή και 
Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 257/2016 ΑΟΕ περί Έγκρισης Έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188.46 ευρώ για εξόφληση 
του µε αριθ. 357/2016 τιµολογίου της Αγγελικής Τριανταφύλλου νοµιµοτόκως και 
ποσού 145,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα της κα ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ περί αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Τοπικές επεµβάσεις 
για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης 
Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008». 
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
ΘΕΜΑ 14ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ». 
 
   Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 Ζαµάνης ∆ιονύσιος  

 O ∆ήµαρχος  
 
 

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.  


