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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιος Στέφανος: ..21/08/2014.. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ:  …26955.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                 
∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01.  
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία               ..ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..16η/2014.. 
Τηλ.:2132030639.        –ΤΑΚΤΙΚΗ- 
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 ..26η ..  του µηνός ..Αυγούστου 
2014.., ηµέρα  ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  «Έγκριση της αριθ. 73/9-7-2014 απόφασης του ∆. Σ. του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Λήψη 
απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ συµµετοχής αορίστου 
χρόνου για την συµµετοχή στην υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής  και 
επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης 
προς τον Αντιπρόεδρο του Ν. Π. για υπογραφή κάθε συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της 
παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 63/2-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Έγκριση 
απολογιστικών στοιχείων   του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  
του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο «Έγκριση Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο. ε. 2014».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη 
∆. Κ. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ» της ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)  του έργου «ανακατασκευή γεφυριού οδού 
Νιόβης ∆.Κ. Άνοιξης» . 
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Μελέτης µε τίτλο «Συντήρηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης παρακαµπτήριων οδών στα πλαίσια του έργου 
«Κατασκευή ∆ικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014 και υποβολή σχετικής εισήγησης για έγκριση προς το ∆.Σ.». 
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ΘΕΜΑ 14ο : «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των 
πεζοδροµίων σε οδούς της ∆. Κ. ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για 
τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη ∆. Κ. Άνοιξης» 
ΘΕΜΑ 16ο : «Λήψη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προµελέτης 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης:  
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται 
το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ.∆ιονύσου και Μητροπολίτη  Κυδωνιών της ∆Κ 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο : «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της  Λ. 
Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆Κ 
Άνοιξης  προκειµένου να πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆. Κ. 
Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 21ο : «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 
(αρ. χρηµατικής εντολής 25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€».   
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Προµήθεια Αναβαθµίσεων Λογισµικού, 
Εργασίες Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Παράταση σύµβασης για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασία για εκ των υστέρων 
προµήθειας και εγκατάστασης συστήµατος  αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS)». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου    
ιδιοκτησίας Παντελάκη Ελευθέριου  και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας». 
ΘΕΜΑ 27ο : «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β’ Σκέλος), 
Σκουφά και Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 30ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 31ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών –βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα 
ΤΟΠΕΚΟ)» 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
Αναστάσιος Καρασαρλής 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
� ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

� ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

� ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

� ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του  ΜΙΧΑΗΛ. 

� ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. 

� ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

� ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

� ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. 

� ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του  ΦΩΤΙΟΥ. 

� ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

� ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΑΒΡΑΑΜ. 

� ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ. 

� ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ- ΕΛΛΗ του  ΑΝ∆ΡΕΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ 

� ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  ΧΑΡΙΛΑΟΥ. 

� ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. 

� ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του  ΠΑΥΛΟΥ. 

� ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

� ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ. 

� ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ. 

� ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. 

� ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

� ΖΩΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. 

� ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ. 

� ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. 

� ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

� ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ. 

� ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

� ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

� ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

� ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  ΦΩΤΙΟΥ. 

� ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

� ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

� ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ του  ΣΩΚΡΑΤΗ. 

� ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 
� ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

� ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
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*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΚΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ . 
*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
*∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 


