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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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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 ..19η/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 ..18η Ιουνίου 2019 ηµέρα .Τρίτη.. και 
ώρα ..10:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 
 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Όρων Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής 
µεταφορικών µέσων και συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 
370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.». 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού της 08ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: 



«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», 
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)»  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής 
διενέργειας ανοικτού διεθνούς δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ)» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25.189,93 € (µε ΦΠΑ)». 
 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτηµα της κ. Χουχουλή Ευτυχίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα 
επί του οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της κ. Βαρτελάτου Πάτρας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πρόσκρουση σε αυτό κάδου 
απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων 
(Συντήρηση - Επισκευή Λεβήτων & Καυστήρων, Συντήρηση - Επισκευή - 
Προµήθεια Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων, Συντήρηση Φορητών 
Πυροσβεστικών Μέσων)». 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΜΑ 9ο: «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.  

 


