
                                                       Άγιος Στέφανος .28/6/2019.. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Aριθ. Πρωτοκόλλου: 24521 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        Αριθµός Συνεδρίασης:..21/2019.. 
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 ..21η/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 ..2α Ιουλίου 2019 ηµέρα .Τρίτη.. και 
ώρα ..13:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου».  
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 74.325,60€, 
συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη οριστικών ανάδοχων του 
διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των 



παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόµενης αξίας 
297.731,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ 5ο: «1) Aκύρωση της 76/2019 AOE σε συµµόρφωση µε την 587/2019 
Απόφαση της ΑΕΠΠ, 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινών   αναδόχων  τις 
εταιρείες :  α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & 
Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ) στο πλαίσιο του Ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ »». 
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 6ο: «Υποχρεωτική  αναµόρφωση   Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  
∆ράσης (Ο.Π.∆.)  ∆ήµου  ∆ιονύσου  ο.ε.  2019». 
 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση 
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα της κ. Καρνέζη Παναγιώτας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα». 
  
∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2019». 
 
 
                                                         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.  

 


