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                                                       Άγιος Στέφανος   ..18/7/2016.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου: 20346  
  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης: 15η/2016.. 
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. Μπιτάκο Παναγιώτη 
7. Κοντάκη Κυριάκο 
8. Καλαφατέλη Ιωάννη 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η/2016.. ∆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 ..22η Ιουλίου.. ηµέρα 
Παρασκευή.. και ώρα .10:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2016-2017»  
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την  Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που αναφέρονται στην οµάδα  Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος 
Προµηθειών.». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» 
προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. πρωτ.19521/11-7-
2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
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∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.        

ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο «Επείγουσα 
απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής 
και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
     ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου  του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας Β)διάθεση 
πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχει στην µε 
αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και ∆)έγκριση των 
επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της εγκατάστασης 
πλευικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας  φύλαξης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων του ∆ήµου ». 
 
    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και έγκριση 
δαπάνης  διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016 για παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 
  
   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 
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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.  


