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                                                      Άγιος Στέφανος   ..14/11/2014.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου:  36377   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..27η/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. Στάικο Θεόδωρο 
2. Αλεξανδρή ∆ηµήτριο 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου 

Χρυσούλα 
4. Κωστάκη ∆ηµήτριο 
5. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
6. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
7. Κοντάκη Κυριάκο 
8. Καλαφατέλη Ιωάννη 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..27η/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  18η  Νοεµβρίου 
2014.. ηµέρα Τρίτη και ώρα ..11:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 

 
 

� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης και β) για τη 
κατεπείγουσα αναγκαιότητα προµήθειας ειδών παντοπωλείου και οπωρολαχανικών για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» συνολικού προϋπολογισµού 14.000,00€». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Σάκων», 
συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» 
κατακύρωση διαγωνισµού προϋπολογισµού €29.476,95». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού  διαγωνισµού για 
την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας » για την οµάδα Α». 
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� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 5ο «Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 
2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
 

� ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης 
κατά της µε αρ. 10 (θέµα 6ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης 
κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
 

� ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 8ο: «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Σεπτεµβρίου 2014». 
 
 
 
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 O ∆ήµαρχος  
 
 
 
Κοινοποίηση : 
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής. 
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
4. ∆/νσεις του ∆ήµου 
5. Πίνακα Ανακοινώσεων 
6. Ιστοσελίδα του ∆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. 

� 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.  


