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                                                       Άγιος Στέφανος   ..27/7/2015.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου:  21761 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: ..13η/2015.. 
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 ..13η/2015.. ∆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. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την .. 31η Ιουλίου 2015.. 
ηµέρα Παρασκεύη και ώρα ..14:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα: 

 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας 
Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Αντλιοστάσιο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Εκτέλεση της Προµήθειας «Προµήθεια 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου (Καλαθοφόρο, Ανατρεπόµενο Φορτηγό, 
Απορριµµατοφόρο, Επιβατικά, Ηµιφορτηγά, Μηχάνηµα Φορτωτή µε Εργαλεία)»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Προµήθεια και Εγκατάσταση ενός καινούργιου Inverter στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου (Περιοχή Τρία Πεύκα)». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την εργασία «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτών 
ζώων»  και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 
ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
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Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων-Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
 
 ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις υπηρεσίες 
∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
 

∆/ΣΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 600.000€ για έτος 2015  για 

το έργο: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» 
                Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: « Ανακατασκευή 7 παιδικών 

χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου »». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 222.000€ για έτος 2015  για 

το έργο: «Ανακατασκευή – Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 
∆ιονύσου» 

               Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή – Συντήρηση 
Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου »». 

ΘΕΜΑ 11ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 128.000€ για έτος 2015  για 
το έργο: «Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή 
αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς» 

                Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: « Ανακατασκευή κτιρίου, 
περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ροσιάς»». 

 
   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 παρακαλούνται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.  


