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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµός Συνεδρίασης: ..10η/2013..
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Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εµµανουήλ
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Προς:

α. ∆ήµαρχο ∆ιονύσου
β. Μέλη Επιτροπής κ.κ
1. Κοντάκη Κυριάκο.
2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία.
3. Παπαχαρτοφύλη Ηλία.
4. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος.
5. Χιώτη Ηρακλή.
6. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ.
7. Ζαµάνη ∆ιονύσιο.
8. Μπούσµπουρα Αθανάσιο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..10η/2013.. ∆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. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την ..24η Απριλίου
2013.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..9:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 200.991,93 € για το έργο:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.047,84€ για το έργο:
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προµήθεια «Εξοπλισµού
για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου» και β) τεχνικών
προδιαγραφών».
ΘΕΜΑ 4ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ η οποία
υπέστη ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα –
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης
στην Σκούφου Καλλιρρόη του Νικολάου για ζηµιά που υπέστη στον πίσω υαλοπίνακα και
στη λαµαρίνα του πορτ-µπαγκάζ του αυτ/του της.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικών
επιµελητών».
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ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση Έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
αντιµετώπιση ∆απάνης για την πληρωµή τελών διέλευσης απορριµµατοφόρων από Αττική
Οδό».
ΘΕΜΑ 8ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών(Π∆28/1980) για το έτος 2013».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου
Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 492€».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε.
2013»
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 671.941,42€ για το τµήµα 2
(µη επιλέξιµο) του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
Άνοιξης»»
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 10.600,97€ για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)» της
∆.Κ. Σταµάτας»
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Μαγνητοφώνηση – Αποµαγνητοφώνηση
πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου –Οικονοµικής
Επιτροπής –Ποιότητας Ζωής,
βιβλιοδεσία επίσηµων πρακτικών» και λήψη σχετικής απόφασης»
ΘΕΜΑ 15ο: «Α. Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση της
µελέτης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
Β. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 198.248,42€ για το
Υποέργο
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ
ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»»
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 250.000,00€ για το έργο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΡΑΗ-ΚΑΪΡΗ-ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»»
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού» και β) των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013,
για την τεχνική υποστήριξη λογισµικού (προγράµµατος) διαχείρισης δηµοσίων έργων για
το έτος 2013 – Ανάθεση εργασίας.»
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.

Νικόλαος Πέππας
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
τ. Αντινοµάρχης Αν. Αττικής
Κοινοποίηση :
1. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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2. Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής.
3. Λοιπά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. ∆/νσεις 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 που έχουν θέµατα προς συζήτηση να
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.
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