
                                                       Άγιος Στέφανος .7/6/2019.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Aριθ. Πρωτοκόλλου: 22015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        Αριθµός Συνεδρίασης:..17/2019.. 
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. Κοντάκη Κυριάκο 
8. Κριεµάδη Στέφανο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..17η/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 ..11η Ιουνίου 2019 ηµέρα .Τρίτη.. και 
ώρα ..09:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 1ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2016».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα. Καψούρου Όλγας και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών αναδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού 
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του 
δικαιώµατος προαίρεσης».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  



«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€, 
συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Ακύρωση της 151/2019 ΑΟΕ και επανάληψη της διεξαχθείσης 
διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED 
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 152.600,60 €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 
31518600-6  Α∆ΑΜ: 19REQ004549851  και  2)Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινού  αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2019» συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
149.959,40 €,  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% -CPV: 92622000-7, 
Α∆ΑΜ: 19REQ004878313 και 2) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την εταιρεία 
DRASIS CAMP IKE»  
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών εργασιών, 
οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ 
κοινοχρήστων χώρων των επτά  δηµοτικών  ενοτήτων  του ∆ήµου» και 2) 
Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΕΠΕ »  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  για υπηρεσίες καθαρισµού οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019» 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25.189,93 € (µε ΦΠΑ)». 
 
ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019». 
 
ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ABC”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 



ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 23ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ/ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ». 
 
 
 
                                                         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.  

 


