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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..211/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/1-8-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
..22812/28-7-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για τη στάθµευση οχηµάτων και αποθήκευση εργαλείων της υπηρεσίας 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (13.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση 
Μεµβρανών του Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων». 
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� ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 
Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) 
του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία 
Πεύκα». 

ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 11ης Ιουλίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 
2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης 
(Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 79411000-
8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 
17REQ001757224 και β) της διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου 
µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο υποθηκοφυλακείο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..211/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 

Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) 
του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία 
Πεύκα». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η 

Οικονοµική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
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διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».  

 
2. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
άρθρο 32 «Προσφυγή στη ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί 
να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Σύµφωνα µε το Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 

158,  
«4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν αν διατίθενται µε 
απόφαση δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή 
δαπανών, οι οποίες αφορούν: 
β). Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό 
που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23Α’), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί 
να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δήµαρχου ή του προέδρου 
της Κοινότητας. 
… 
7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β’ της παραγράφου 4 του παρόντος και 
στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα 
ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στου προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που 
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση προϋπολογισµού 
γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου». 

 
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
∆ηµάρχου, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής, 

3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  
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5. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) για το ότι τα υλικά και το κόστος επισκευής 
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης είναι υποχρεωτική δαπάνη, και τις 
διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ότι µπορούν να διατίθενται µε 
απόφαση δηµάρχου πιστώσεις για την πληρωµή δαπανών που 
αφορούν την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα 
ύδρευσης, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
7. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
8. την µε αρ. πρωτ. 19655/29.6.2017 Σύµβαση του ∆ήµου για τη 

«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού 
Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε. ∆ιονύσου» µε την εταιρία Ε.ΒΙ.ΑΡ. 
Α.Ε., 

9. το µε αρ. πρωτ. 400/439/21.7.2017 έγγραφο της ανωτέρω εταιρίας η 
οποία ενηµέρωσε το ∆ήµο ότι δεν λειτουργεί σωστά η συσκευή ελέγχου 
του Η/Ζ στο αντλιοστάσιο πόσιµου ύδατος στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση 
Τρία Πεύκα και ότι πρέπει αυτή να αντικατασταθεί µε καινούργια, 

10. το γεγονός ότι η συγκεκριµένη γεννήτρια (Η/Ζ) είναι µόνιµα 
τοποθετηµένη για την εφεδρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
αποκλειστικά στο αντλιοστάσιο πόσιµου νερού στη θέση Τρία Πεύκα 
της ∆.Ε. ∆ιονύσου, το οποίο στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
τροφοδοτείται µε ρεύµα από αποκλειστικό υποσταθµό (Υ/Σ) µέσης 
τάσης (Μ/Τ) που διαθέτει και στην περίπτωση που σηµειωθεί κάποια 
διακοπή ρεύµατος, λόγω αυξηµένων φορτίων του δικτύου, ιδιαίτερα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ή λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος 
πολιτικής προστασίας, πχ. φωτιά, όλη η ∆.Ε. ∆ιονύσου ελλείψει 
εφεδρείας στην παροχή ρεύµατος θα µείνει χωρίς νερό, 

11. το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρηµατικό υπόλοιπο διαθέσιµο για την 
υλοποίηση της σχετικής προµήθειας – αποκατάστασης βλάβης στα 
πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης (παρ. 8), η οποία σηµειωτέον δεν 
µπορεί να υλοποιηθεί ως προς το σκέλος της προγραµµατισµένης 
συντήρησης του συγκεκριµένου Η/Ζ αφού αυτό δεν µπορεί να 
λειτουργήσει όταν ο controller του είναι εκτός λειτουργίας, 

 
ελήφθει η 2062/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
22578/26.7.2017) µε την οποία αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη 
αποκατάστασης της βλάβης του controller (λειτουργίας και ελέγχου) του Η/Ζ 
στο αντλιοστάσιο πόσιµου ύδατος στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα, 
µέσω της προµήθειας και τοποθέτησης καινούργιου, κατάλληλου / συµβατού 
controller για το Η/Ζ µάρκας ELCOS. 

 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 

απέστειλε Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία ΕΒΙΑΡ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ η οποία ανταποκρινόµενη 
απέστειλε προσφορά για ποσό 1.800 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά για 
ποσό 2.232,00 €.  

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως 

αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Αποκατάσταση 
Βλάβης Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας 
(Η/Ζ) του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση 
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Τρία Πεύκα» στην εταιρία ΕΒΙΑΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ 
έναντι ποσού 2.232,00 €,  
� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο 

«Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων κλπ Εγκαταστάσεων 
Ύδρευσης» (ΠΑΥ …. / 2017). 

 
                                

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
� τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
� την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
� την µε αρ. πρωτ. 19655/29.6.2017 Σύµβαση του ∆ήµου για τη 

«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού 
Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε. ∆ιονύσου» µε την εταιρία Ε.ΒΙ.ΑΡ. 
Α.Ε., 
� το µε αρ. πρωτ. 400/439/21.7.2017 έγγραφο της ανωτέρω εταιρίας, 
� το γεγονός ότι η συγκεκριµένη γεννήτρια (Η/Ζ) είναι µόνιµα 

τοποθετηµένη για την εφεδρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
αποκλειστικά στο αντλιοστάσιο πόσιµου νερού στη θέση Τρία Πεύκα 
της ∆.Ε. ∆ιονύσου, το οποίο στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
τροφοδοτείται µε ρεύµα από αποκλειστικό υποσταθµό (Υ/Σ) µέσης 
τάσης (Μ/Τ) που διαθέτει και στην περίπτωση που σηµειωθεί κάποια 
διακοπή ρεύµατος, λόγω αυξηµένων φορτίων του δικτύου, ιδιαίτερα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ή λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος 
πολιτικής προστασίας, πχ. φωτιά, όλη η ∆.Ε. ∆ιονύσου ελλείψει 
εφεδρείας στην παροχή ρεύµατος θα µείνει χωρίς νερό, 
� το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρηµατικό υπόλοιπο διαθέσιµο για την 

υλοποίηση της σχετικής προµήθειας – αποκατάστασης βλάβης στα 
πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης (παρ. 8), η οποία σηµειωτέον δεν 
µπορεί να υλοποιηθεί ως προς το σκέλος της προγραµµατισµένης 
συντήρησης του συγκεκριµένου Η/Ζ αφού αυτό δεν µπορεί να 
λειτουργήσει όταν ο controller του είναι εκτός λειτουργίας, 
� Την υπ’ αριθ. 2062/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 

22578/26.7.2017). 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την 

«Αποκατάσταση Βλάβης Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της 
Γεννήτριας (Η/Ζ) του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη 
Θέση Τρία Πεύκα» στην εταιρία ΕΒΙΑΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 
ΑΕ έναντι ποσού 2.232,00 €. 
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2. Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €2.2232,00 σε 
βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Αντλιοστασίων κλπ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης». 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια» 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 

ΑΔΑ: ΩΓΚΔΩ93-46Π
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