
                                                    Άγιος Στέφανος     12/10/2012..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Aριθ. Πρωτοκόλλου: …31021….
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      Αριθμός Συνεδρίασης: ..(22η)2012..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.  
Πληροφορίες:    κ. Σερασκερης Εμμανουήλ         
e-mail: seraskeris  @  dionysos  .  gr  
Τηλ.: 2132030629.                

Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος              
    2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία
    3. Ποτίδης Χρήστος.
    4. Σακελλαρίου Διονύσιος.
    5. Λίτσας Αθανάσιος
    6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
    7 .Ζαμάνης Διονύσιος.
    8. Μπούσμπουρας Αθανάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε  να  προσέλθετε  στην ..22η/2012.. Δημόσια  Τακτική   Συνεδρίαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 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. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 16  η Οκτωβρίου 2012.. ημέρα Τρίτη.... και 
ώρα 13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών 
Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2012»».
ΘΕΜΑ 2ο:  «Διόρθωση της υπ΄αριθ.  266/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
αμοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη».
ΘΕΜΑ  3ο: «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  Δικαστικού  Επιμελητή, 
Παναγιώτη Πούλο».
ΘΕΜΑ  4ο: «Έγκριση  πρακτικού  Νο3  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την   «Προμήθεια  και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές 
χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δρόσια»».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του  ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές 
χαρές του Δήμου Διονύσου (Αγ. Στέφανος & Δρόσια»»
ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση Δωρεάς Ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Μικτού Φορτίου 15 – 16 
Τόνων το οποίο θα εξυπηρετεί  τη Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών από την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 222,70 € για πληρωμή φορολογικού 
προστίμου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1,και  Νο2,  πρόχειρου διαγωνισμού  για την «Προμήθεια 
Γραφικής Ύλης»».
ΘΕΜΑ 9ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ, 
ο.ε. 2010».
ΘΕΜΑ 10ο:  «Έκδοση  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς»
ΘΕΜΑ  11ο:« Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  προϋπολογισμού  ο.ε.  2012,  για 
δημοσίευση στην εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» ,  ποσού 369,00 €».
ΘΕΜΑ  12ο:  «Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  προϋπολογισμού  ο.ε.  2012,  για 
δημοσίευση στην εφημερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ», ποσού 198,03 €».
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής».
ΘΕΜΑ  14ο: «Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  προϋπολογισμού  ο.ε.  2012,  για 
δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ»  συνολικού ποσού 799,50 €».
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε.  2012,  για 
«προμήθεια  ψυγείων»»
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»»
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωμή του 2ου 

τελικού  λογαριασμού(2η πιστοποίηση-εξόφληση)  της  μελέτης:  «Mελέτη  2/θ  ολοήμερου 
νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»»
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»»
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού πρασίνου»»
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της από 9/10/2012 μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος για «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου» και των σχετικών 
όρων διακήρυξης και β) τη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012»
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για αποζημίωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την 
χορήγηση στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Διονύσου»
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.400,00 € για την εισφορά υπέρ 
συνδέσμου Πάρνηθας»
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.625,82 για την πληρωμή φόρων 
τόκων τραπεζικών καταθέσεων»
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή υποχρεώσεων από φόρους 
και  τέλη  των  υπό  εκκαθάριση  Κοινωφελών  Επιχειρήσεων  Δήμου  ΄Ανοιξης  και  Κοινότητας 
Κρυονερίου »

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Πέππας Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Οικονομικών – Ανάπτυξης-
 Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής

Κοινοποίηση :
1. Δήμαρχο
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου (με την υποχρέωση
οι Δ/ντες να παραβρεθούν στη συνεδρίαση για τυχόν
επιπλέον εξηγήσεων).
4. Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής.
5. Λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημείωσεις: 
 Για επιπλέον πληροφορίες,  πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και συνοδευτικών  

στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται  
τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 Τα  τακτικά  μέλη  της  Επιτροπής  σε  περίπτωση  κωλύμματος  να  παραβρεθούν  στη  
συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την  
αναπλήρωσή τους.
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