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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιος Στέφανος: ..07/12/2012.. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ:  ..36440.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                 
∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.  
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία.                ..ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..33η/2012.. 
Τηλ.:2132030639. 
Fax: 2132030630 
e-mail: kyriakouli@dionysos.gr                  ΠΡΟΣ: 

1. ∆ήµαρχο.  
2. Μέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                                                (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 
    3.Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

       (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση 
και λειτουργία του ∆.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  που  θα διεξαχθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..12η.. του µηνός ..∆εκεµβρίου 
2012.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1ο:  «Εξέταση µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθµευση επί των  οδών 
Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ «΄Αρση και επανυποβολή 
απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  ∆ιονύσου».   
ΘΕΜΑ 4ο: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριµένα όρια του   
υφιστάµενου προ του 1923 οικισµού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου)  ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου  ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Oριοθέτηση οικισµού Σταµάτας-Παλαιάς Σταµάτας και Σπάτα της Περιφέρειας ∆Κ 
Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «Περίφραξη-επίστρωση µε 
συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της ∆.Κ. Σταµάτας». 

  ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας Απόφραξης  
Φρεατίων» 

 ΘΕΜΑ 9ο:  «Έγκριση Αλλαγής Χρήσης Απορριµµατοφόρου Αυτοκινήτου σε Φορτηγό  
Αυτοκίνητο». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Καταστροφή Άχρηστων Αντικειµένων στο Χώρο του ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα». 
ΘΕΜΑ 14ο: « Εγκριση υποχρέωσης ενοικίου της υπό εκκαθάριση Κοινοφελούς Επιχείρησης 
Κρυονερίου  για το διάστηµα φεβρουάριο έως Μάιο του 2011 µετά από εισήγηση του Ορκωτού 
Λογιστή Κου Λυκούδη ».  
ΘΕΜΑ  15ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού από τη 
συµβολή οδού Παπάγου µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » της ∆.Κ. Σταµάτας». 
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
Αθανάσιος Ροΐδης  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Πρακτικογράφο ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3. Γραφείο Πληροφορικής µε την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
4. Πίνακας Ανακοινώσεων ∆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. 


