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                                                       Άγιος Στέφανος   ..24/2/2017.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aριθ. Πρωτοκόλλου:  5502   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης:4η/2017.. 
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. Καγιαλή Ελπίδα 
6. Μπιτάκο Παναγιώτη 
7. Κοντάκη Κυριάκο 
8. Καλαφατέλη Ιωάννη 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2017.. ∆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 ..2α Μαρτίου.. ηµέρα 
..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 
 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.        

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  ΚΟΥΒΕΛΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από πτώση επί 
λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  ΣΦΗΝΑ 
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  από πτώση 
επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2017». 
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 ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση της 
υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, 
δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
 
 
 ΓΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.        

ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό προσφοράς  
49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις 
συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 
24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
 
 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  βλάβη 
του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  στη 
µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – συντήρησης 
και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
 
 
 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως συµµετοχή   
για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως συµµετοχή για την 
πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες στην 
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υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 
€ συµπερ. ΦΠΑ». 
 
   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.  


