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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..1η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-2-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..12/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..1ης/8-2-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Φεβρουαρίου 2016.., ηµέρα .. ∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..2683/3-2-2016.. 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 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Κρυονερίου  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Άνοιξης  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ  Πιπέρη Χαράλαµπου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ  Αναστάσιου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 6ο:  «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2015 της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και 
την απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ». 
ΘΕΜΑ 7ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ )». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (21.300,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Ανατροπή των απλήρωτων δεσµευµένων πιστώσεων του οικονοµικού 
έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προκειµένου να πληρωθούν 
υποχρεωτικές δαπάνες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 158 & 160 
του Νόµου 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)».  

ΘΕΜΑ 11ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού 600.000,00 € (µε ΦΠΑ). 
β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο ΙΙ του ∆ιαγωνισµού 

για την ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».  

ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
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ΘΕΜΑ 14ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία    
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα 13ο και 14ο θέµατα αναβλήθηκαν για επόµενη συνεδρίαση. 
 Στη συζήτηση του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης δεν συµµετείχαν ο 
∆ήµαρχος και οι ∆Σ κ.κ. Μαγγίνα και Κωστάκης γιατί ήταν µέλη της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  .. 12/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 12ο: «Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο ΙΙ του ∆ιαγωνισµού 

για την ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»».  

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

Σχετ: 
1. Η µε αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
2. Η µε αρ. πρωτ. 116734/28-2-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα 

Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
3. Τα τεύχη δηµοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

4. Το υπ'αριθµ. 781/22-1-2015 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσης σύµφωνης 
γνώµης για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης 

5. Το Πρακτικό Νο ΙΙ της Ε.∆. 
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6. Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: 
«Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία 
Μελετών» 

7. Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: 
«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – 
Γεώργιος Γιαννέλης» 

8. Η από 14-1-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των 
ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 
 
 

Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «∆ίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, 
Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – 
Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος 
Ανάπτυξη».  

Η πράξη περιλαµβάνει έξι (6) υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 5 αφορά 
στην  ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου, ο οποίος θα 
συνδράµει µε την ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευσή του στην άρτια και απρόσκοπτη 
κατασκευή των υποέργων 2 και 4 της Πράξης, ήτοι την κατασκευή του εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 
∆ιονύσου, ήτοι της Σταµάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου και Κρυονερίου. 

Με το υπ’ αριθµ. (3) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής 
του προϋπολογισµού του Υποέργου 2 µετά την ενσωµάτωση των Νέων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών σε συµµόρφωση  µε την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17-7-
2012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή στα 
∆ηµόσια Έργα» και µε την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, 
καθώς και στην εφαρµογή των νέων Ενιαίων Τιµολογίων (Υπ’αριθµ. ∆11γ/0/9/7 
Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών 
και Λιµενικών.  

Με το υπ’ αριθµ. (4) σχετικό διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το 
Υποέργο 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, 
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 
568.055,76€ µε το ΦΠΑ.  

Με την υπ΄ αριθµ. 48/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) για την αξιολόγηση των προσφορών. 
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Την 20/5/2015 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη 
αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εξέδωσε το Πρακτικό Νο Ι, µε το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα του 
φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίασή της προχώρησε στην 
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις στην 
αξιολόγησή τους και την 25/11/2015 εξέδωσε το Πρακτικό Νο ΙΙ µε τον τελικό βαθµό 
που προέκυψε από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το Πρακτικό Νο ΙΙ 
γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζοµένους µε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της 
Επιτροπής σε εφαρµογή του άρθρου 4.3 της Προκήρυξης. 

 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν: 

1. Η υπ’ αριθµ. 34417/7-12-2015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών: 
«Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία 
Μελετών» και  

2. Η υπ'αριθµ. 34447/7-122015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών: 
«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος 
Γιαννέλης» 

Επί των ενστάσεων,  η Ε.∆. συνήλθε και αφού εξέτασε το εµπρόθεσµο 
γνωµοδότησε µε το (7) σχετικό. 

 
 
Μετά τα ανωτέρω προτείνουµε: 
 
� Την αποδοχή της από 14-1-2016 γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

σχετικά µε την κατατεθείσα ένσταση κατά του από 25-11-2015 Πρακτικού ΙΙ 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσας Εισήγησης. 

� Τη µερική αποδοχή της ένστασης της σύµπραξης «Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. 
Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης» ως προς τα 
σηµεία 2.α και 2.β της ένστασης και την αύξηση της βαθµολογίας της σύµπραξης 
µε α/α 1 του κριτηρίου U2A. 

� Της µερικής αποδοχής της ένστασης της σύµπραξης «Ροϊκός Σύµβουλοι 
Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» ως προς 
τα σηµεία 1, 2.β και 2.ι της ένστασης, µε τροποποίηση του Πίνακα ΙΙΙ  
Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών όλων των συµµετεχόντων, όπως αναφέρεται 
στα σηµεία 1 και 2.β και αύξηση  της βαθµολογίας του κριτηρίου U2Β της 
σύµπραξης µε α/α 5. 

� Την αναποµπή του από 25-11-2015 Πρακτικού ΙΙ στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προκειµένου αυτή να προβεί σε συµπλήρωση/διόρθωση αυτού µε την οριστική 
πλέον βαθµολογία. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Η µε αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
� Η µε αρ. πρωτ. 116734/28-2-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
� Τα τεύχη δηµοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου ∆ιονύσου.  
� Το υπ'αριθµ. 781/22-1-2015 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσης σύµφωνης 

γνώµης για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης 
� Το Πρακτικό Νο ΙΙ της Ε.∆. 
� Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: 

«Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία 
Μελετών» 
� Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: 

«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος 
Γιαννέλης» 
� Η από 14-1-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των 

ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Αποδέχεται την από 14-1-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
σχετικά µε την κατατεθείσα ένσταση κατά του από 25-11-2015 Πρακτικού ΙΙ 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

2. Αποδέχεται µερικώς την ένσταση της σύµπραξης «Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. 
Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης» ως προς τα 
σηµεία 2.α και 2.β της ένστασης και την αύξηση της βαθµολογίας της σύµπραξης 
µε α/α 1 του κριτηρίου U2A. 

 

3. Αποδέχεται µερικώς την ένσταση της σύµπραξης «Ροϊκός Σύµβουλοι 
Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» ως προς τα 
σηµεία 1, 2.β και 2.ι της ένστασης, µε τροποποίηση του Πίνακα ΙΙΙ  Βαθµολογίας 
Τεχνικών Προσφορών όλων των συµµετεχόντων, όπως αναφέρεται στα σηµεία 1 
και 2.β και αύξηση  της βαθµολογίας του κριτηρίου U2Β της σύµπραξης µε α/α 5. 
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4. Αναπέµπει το από 25-11-2015 Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προκειµένου αυτή να προβεί σε συµπλήρωση/διόρθωση αυτού µε την οριστική 
πλέον βαθµολογία. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 


