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                                                      Άγιος Στέφανος   .7/7/2014.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου:   …22618... 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..18η/2014.. 
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. Κοντάκη Κυριάκο 
.                2. Παπαχαρτοφύλη Ηλία. 
       3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιο 
      4. Χιώτη Ηρακλή. 
  5. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 
  6. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ. 
      7. Ζαµάνη ∆ιονύσιο. 
     8. Μπούσµπουρα Αθανάσιο. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..18η/2014.. ∆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. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..11η Ιουλίου 2014.. 
ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού εξοπλισµού 
για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. FODOR STEFAN περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµία ποσού 1900,35€ που υπέστη το αυτ/το του από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ 
103 στην οδό Κύπρου 3 στην ∆ροσια». 
 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκδοση ΧΕΠ για την πληρωµή εξόδων µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο 
συµβολαίου για την αγορά ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία νέου Κοιµητηρίου στη 
θέση Μπισµπίρι της ∆Κ Αγ. Στεφάνου» 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
           
∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση άσκησης του προβλεπόµενου ενδίκου µέσου για την αναίρεση-
ακύρωση της υπ’ αριθ. 15(θέµα 5ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 
Ν. 3463/2006». 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 1230€». 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 (ΦΕΚ 
93/14.04.14 τεύχος Α')». 
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 Καλαφατέλης Ιωάννης  

 ∆ήµαρχος  
Κοινοποίηση : 
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής. 
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
4. ∆/νσεις του ∆ήµου 
 
Σηµείωσεις:  

� Οι εισηγήσεις των θεµάτων σας εστάλησαν µε την πρόσκληση της 16ης Συνεδρίασης 
η οποία ανεβλήθη λόγω έλλειψης απαρτίας. Επιπλέον σας αποστέλλεται µε την 
παρούσα, η εισήγηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

� 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 να παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  


