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                                                         Άγιος Στέφανος ..22/3/2019.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Aριθ. Πρωτοκόλλου:  13462 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Αριθµός Συνεδρίασης:..11/2019.. 
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. Τσούκα Παναγιώτη 
2. Χρονόπουλο Πέτρο 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  
4. Στάικο Θεόδωρο 
5. Κωστάκη ∆ηµήτριο 
6. Καλαφατέλη Ιωάννη 
7.  
8. Κοντάκη Κυριάκο 
9. Κριεµάδη Στέφανο 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..11η/2019.. ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση 

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 ..26η Μαρτίου 2019 
ηµέρα .Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 
 

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισµός ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισµού µε ισχύ από 
01/01/2019 και εφ' εξής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της µε αρ.1/2019 Μελέτης για την Προµήθεια «αντικειµένων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο)», β) καθορισµός των όρων 
∆ιακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού».  
  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 3ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 
2019».  
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ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της κα. 
Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιάς και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτηµα της κας. Κατωπόδη Αργυρώς περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτηµα της κας. Τσιούµα Ελένης περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του 
ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα»  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ.Πανταζή Σωτήριου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του 
ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΘΕΜΑ 8ο: «ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε»  
 
 
 
                                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                                                               
 
                                                                                              Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
 
 
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.  


