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                                                      Άγιος Στέφανος   01/08/2014.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου:   25729 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..21η/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 ..21η/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 .. 5η Αυγούστου 
2014.. ηµέρα .Τρίτη .. και ώρα ..10:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων σύµφωνα µε την αριθ. 150/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Πανοτόπουλου  
Παναγιώτη, συνολικού ποσού (6.810,75) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Βαφειάδου 
Τούλα – Ευστρατία  (1.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (9.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στην ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ η οποία υπέστη ζηµία στο αυτ/τό της από πτώση στο 
τέρµα της οδού Οδυσσέα Ελύτη στην Άνοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας, 
ποσού 330,00 ευρώ»». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης      
               Λογαριασµού». (ΛΙΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ). 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης      
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               Λογαριασµού (ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).  

ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης      
               λογαριασµού (Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα)». 
ΘΕΜΑ 10ο: : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης      
               Λογαριασµού (ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή                    
αποζηµίωσης στον κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  του ΣΑΒΒΑ ο   οποίος υπέστη ζηµιά  
στο αυτ/το του από πτώση σε λακκούβα».  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων-
εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» του 
προγράµµατος ΤΟΠΣΑ». 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 
Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Ποντίων της 
∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου κατά τη ∆ιακοπή Ρεύµατος της ∆ευτέρας 30 Ιουνίου 
2014». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 
Επισκευή Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος στη ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 
για την «Προµήθεια Ποµποδεκτών (Φορητών και Οχήµατος) για τις Ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: « αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών πεζοδροµίων που 
προκλήθηκαν από θεοµηνίες Β φάση ∆.Κ. Ροδόπολης » . 
ΘΕΜΑ 18ο: «α) Ακύρωση της υπ' αριθ. 7/2014 Απ. Οικ. Επιτροπής. 
β) Έγκριση του νέου πίνακα µειοδοσίας του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ). 
γ)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
 
 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 
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Σηµείωσεις:  

� Οι εισηγήσεις των θεµάτων που δεν εµπεριέχονται στο φάκελο σας έχουν αποσταλεί 
µε τις προηγούµενες προσκλήσεις της Ο.Ε.. 

� 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.  


