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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..148/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12ης/5/2015.. της ..6ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11744/8-5-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προµήθειας Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Χώρο Λειτουργίας των Κεντρικών 
Υπολογιστικών Συστηµάτων (Servers) του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για τη «Προµήθεια και Συντήρηση Χλωριωτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Αποκατάσταση της Βλάβης Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) στο Αντλιοστάσιο της Λ. 
∆ιονύσου στη ∆ηµοτική Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών 
∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Ειδών και Εξοπλισµού Υπηρεσίας Πρασίνου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Ατλητικού 
Συγκροτήµατος στο Φρεάτιο της Οδού Θεµιστοκλέους στην Περιοχή Αναγέννησης της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Βαρδαλάχου Αικατερίνης για αποζηµίωση από πτώση 
κλαδιού στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 
28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Ασφάλτου» και 
λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»». 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας 

καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου 
λόγω 1) µη ολοκλήρωσης των χρονοβόρων διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (σχετ. η αριθ. πρωτ.40288/2989/22-12-2014 
διακήρυξη διαγωνισµού) 2) της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού 
αντικειµένου της υπάρχουσας σύµβασης και 3) των κινδύνων που εγκυµονούν  
για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την µη εύρυθµη  λειτουργία  των 
υπηρεσιών του ∆ήµου-Εγκριση της αριθ. 18/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος-Εγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε 2015». 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων »». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 56/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση 
φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή της υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Ειρήνης Τριανταφύλλου/ Τριανταφυλλίδου (20.000,00) € και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οε. 2015». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης  στον FODOR  STEFAN για ζηµιά που υπέστη το αυτοκίνητό του από 
πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προµήθεια α) 
Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και 
Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της 
΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ΄». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2015 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Ορισµός µέλους επιτροπής διαγωνισµού για 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»». 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής  κατά  του µε αριθ. πρωτ. εισερχ. στο ∆ήµο 8976/7-407-04-2015 
κοινοποιηθέντος  εκτελεστού απογράφου της µε αριθ. 3221/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών µε την παρά πόδας αυτού επιταγή εκτέλεσης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Η ∆.Σ κα Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆.Σ κ. Κοντάκης αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 148/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας 

καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου 
λόγω 1) µη ολοκλήρωσης των χρονοβόρων διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (σχετ. η αριθ. πρωτ.40288/2989/22-12-2014 
διακήρυξη διαγωνισµού) 2) της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού 
αντικειµένου της υπάρχουσας σύµβασης και 3) των κινδύνων που εγκυµονούν  
για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την µη εύρυθµη  λειτουργία  των 
υπηρεσιών του ∆ήµου-Εγκριση της αριθ. 18/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος-Εγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε 2015». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.: 1) Η αριθ. 18/2015 µελέτη για την απευθείας ανάθεση προµήθειας 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
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Με την υπ’ αριθ. 196/29.10.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης  και λιπαντικών για το 
∆ήµο και τα ΝΠ∆∆ αυτού, µε την διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού   και 
µε τις  υπ’ αριθ. 371/4.11.2014 & 397/28.11.2014  αποφάσεις  της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α) η υπ’ αριθ. 25/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) 
οι όροι διακήρυξης και γ) η δαπάνη και η διάθεση των πιστώσεων για την   
προµήθεια. 
 
Κατόπιν, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 40288/2989/22.12.2014 διακήρυξη, ο 
διαγωνισµός ορίσθηκε ότι θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών 03.02.2015  και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 09.02.2015. 
Στις 16.02.2015 συντάχθηκε το πρακτικό από την επιτροπή διενέργεια του 
διαγωνισµού και το θέµα εισήχθη  στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Έτσι µε την υπ’ αριθ. 64/10.03.2015 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης και αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους 
ίδιους συµµετέχοντες, αφού αυτοί υποβάλλουν τα ζητούµενα δικαιολογητικά.   Στις 
23.03.2015, η επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών, αφού πρώτα είχε διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
είχαν καταθέσει οι προµηθευτές µέσα στο χρόνο που τους είχε ζητηθεί  και το 
σύννοµο του περιεχοµένου τους  και συνέταξε το πρακτικό Νο 2.    
 

Με την υπ’ αριθ. 96/03.04.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η 
κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως : 

α) της οµάδας Α (Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το 
∆ήµο ∆ιονύσου, µε έκπτωση 0,05% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι του 
ποσού των 449.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & 
Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 

β) της οµάδας Α (Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου, µε έκπτωση 
0,0%  και µέχρι του  ποσού των 14.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ , στην εταιρεία 
Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 

γ) της οµάδας Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι του  ποσού των 36.000,00€ συµπ/νου 
ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

δ) της οµάδας  Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», µε έκπτωση 2,16% στη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι του ποσού των 48.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, 
στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ε) της οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου», µε έκπτωση 2,16% στη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι του ποσού των 90.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, 
στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

στ) της οµάδας Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Νεολαίας 
Άθλησης και Πολιτισµού «Ο ΘΕΣΠΙΣ»», µε έκπτωση 2,16% στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης και µέχρι του ποσού των 18.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά 
∆ιον. Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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Με   τις   διατάξεις   του   άρθρου  278   «Προληπτικός  έλεγχος  συµβάσεων»  του  
Νόµου 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 9 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11-4-2012) ορίζεται ότι:  

«1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. 
και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, 
διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη 
σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για 
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.  

2. Για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη 
των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το 
καθ’ ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει. 

3. Ο αρµόδιος φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επί 
µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας 
σύµβασης. 

4. Ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα 
(30) ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο 
έλεγχος νοµιµότητας η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη». 
 
Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω τα σχέδια των συµβάσεων της προµήθειας καυσίµων 
και λιπαντικών για το ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα διαβιβάστηκαν στον Αρµόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ∆ήµο Αµαρουσίου µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 
9520/17-4-2015 έγγραφό µας για την διενέργεια του απαιτούµενου προληπτικού 
ελέγχου νοµιµότητας αυτών.  
Ο Αρµόδιος Επίτροπος µε το αριθ. πρωτ. 28438/24-4-2015 έγγραφο του µας 
ενηµέρωσε ότι για τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας λαµβάνεται υπόψη ο 
συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού και ο 
∆ήµος  θα πρέπει να διαβιβάσει τα σχέδια των συµβάσεων στο ΣΤ΄ Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το σχετικό έλεγχο.   
 
Ο ∆ήµος διαβίβασε τα σχέδια των συµβάσεων της προµήθειας στο  ΣΤ΄ Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την διενέργεια του απαιτούµενου προληπτικού ελέγχου 
νοµιµότητας αυτών (σχετ. το αριθ. πρωτ. 10563/27.04.2015 έγγραφό µας). 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 ορίζεται ότι 
η Οικονοµική Επιτροπή έχει την εξής αρµοδιότητα: 
 «δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 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». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
Α) Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 
των µεταφορικών µέσων των υπηρεσιών του ∆ήµου,  λόγω εξαιρετικά επείγουσας 
ανάγκης για τους παρακάτω λόγους: 

1)  Της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της υπάρχουσας 
σύµβασης και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 
προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων των συµβάσεων του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για το ∆ήµο και τα ΝΠ∆∆ αυτού, από το ΣΤ΄ Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2) Η έλλειψη καθαριότητας αποτελεί παράγοντα απειλής της δηµόσιας υγείας, 
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

3) Από την έλλειψη καυσίµων θα ακινητοποιηθούν τα απορριµµατοφόρα και  
λοιπά οχήµατα της υπηρεσίας καθαριότητας µε αποτέλεσµα η µη αποκοµµιδή 
των απορριµµάτων από τις οικείες, καταστήµατα, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες κλπ 
να εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία και να θέτει σε κίνδυνο την 
ασφαλή διαβίωση των πολιτών του ∆ήµου µας και ιδιαίτερα των ευπαθών 
οµάδων. 

4) Η µη αποµάκρυνση των απορριµµάτων από σχολεία, παιδικούς σταθµούς, 
πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους κοινής χρήσης, θα έχει ως συνέπεια να 
συγκεντρώνονται εκεί τρωκτικά, ζώα και έντοµα και οι χώροι αυτοί να γίνονται 
εστίες ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης για τους πολίτες και το περιβάλλον. 

5) Η µη αποµάκρυνση των ανακυκλώσιµων υλικών (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, 
αλουµίνιο κλπ) από τους χώρους συγκέντρωσής τους εγκυµονεί εκτός  από 
τους ανωτέρω κινδύνους  για τη δηµόσια υγεία και επιπλέον κινδύνους α) σε 
περίπτωση έντονων πληµµυρικών φαινοµένων, τα οποία ζήσαµε αρκετές 
φορές το τελευταίο διάστηµα, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από τα νερά 
και να φράξουν φρεάτια αγωγών οµβρίων κλπ  και  αυτό θα  έχει ως συνέπεια 
να πληµµυρίσουν και να καταστραφούν σπίτια και επιχειρήσεις που βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας και β) ενόψει των πιθανών 
υψηλών θερµοκρασιών να αποτελέσουν εστίες εύφλεκτων υλικών και 
πρόκλησης πυρκαγιών. 

6) Ο ∆ήµος µας προµηθεύεται νερό από την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε και το διαθέτει µέσα 
από ένα εκτεταµένο δίκτυο στους πολίτες του, για το οποίο έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή του.  Από την έλλειψη των 
καυσίµων θα ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και έτσι 
δεν θα  µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί στον τακτικό έλεγχο των δεξαµενών, 
των αντλητικών συγκροτηµάτων και των αυτοµατισµών αυτών, στην 
αποκατάσταση των  βλαβών στο µεγάλο και πεπαλαιωµένο σε κάποιες 
δηµοτικές κοινότητες δίκτυο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οξύτατα  
προβλήµατα στην οµαλή υδροδότηση των πολιτών, τα οποία θα εξελιχθούν σε  
επικίνδυνα ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες του ∆ήµου.  

7) Από την 1η Μαΐου αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και επειδή ο ∆ήµος διαθέτει 
και συνορεύει µε µεγάλες δασώδεις εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν πνεύµονα 
πρασίνου για τους κατοίκους της περιοχής µας και του λεκανοπεδίου της 
Αττικής,  σε περίπτωση ακινητοποίησης   των    οχηµάτων    της    πολιτικής    
προστασίας (πυροσβεστικά, υδροφόρες κλπ), θα δηµιουργηθούν έντονα 
προβλήµατα τόσο στην φύλαξη και  επιτήρηση της περιοχής  για την πρόληψη 
πυρκαγιών, όσο και στην καταστολή τους σε περίπτωση πρόκλησής τους,  οι 
οποίες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στο ∆ήµο µας, όσο και στους 
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όµορους ∆ήµους. 
8) Λόγω της αντιπυρικής περιόδου που διανύουµε υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες 

για την κίνηση των µεταφορικών µέσων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(φορτηγά και αρπάγες) για την περισυλλογή των χόρτων και κλαδιών από την 
αποψίλωση που διενεργούν οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς και 
ο ∆ήµος σε χώρους κοινής χρήσης,  για λόγους πυροπροστασίας. 

9) Η έλλειψη καυσίµων θα έχει ως συνέπεια την ακινητοποίηση των οχηµάτων – 
γερανών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
επισκευαστεί – συντηρηθεί το εκτεταµένο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού  του ∆ήµου 
µας.    Έτσι η έλλειψη επαρκούς φωτισµού σε περιοχές του ∆ήµου µας και 
ιδιαίτερα στις αποµακρυσµένες, θα έχει ως συνέπεια να  τίθενται  σε κίνδυνο 
τόσο η ζωή των πολιτών, όσο και οι περιουσιών τους από διαρρήκτες, τα 
κρούσµατα των οποίων είναι αυξηµένα στην περιοχή µας.  
 

Β) Την έγκριση της µε αριθ.18/2015 Τεχνικής Περιγραφής - Μελέτης προµήθειας 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών για το ∆ήµο, προϋπολογισµού 82.500,00€,  
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ, η οποία συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος.    

 
Γ) Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών στην εταιρεία 
Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε., µε ποσοστό έκπτωσης 0,05 % επί της 
µέσης λιανικής τιµής πώλησης των καυσίµων και για τα λιπαντικά µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,0% και µέχρι του ποσού των (82.500,00) ΕΥΡΩ.    
Με τις ανωτέρω  εκπτώσεις η εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 
είναι ο µοναδικός συµµετέχων στους ανοικτούς διαγωνισµούς και ο ανάδοχος της 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του 
∆ήµου: α) στον τελευταίο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό, του οποίου το σχέδιο της 
σύµβασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει αποσταλεί στην Αρµόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, β) της υπάρχουσας 
σύµβασης και γ) γενικά από το οικονοµικό έτος 2012 µέχρι σήµερα.        
 
∆) Την έγκριση των δαπανών για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών των 
µεταφορικών µέσων του ∆ήµου, καθώς και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε 
βάρος των αντιστοίχων κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2015: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ 
(Π.Α.Υ. ……………) 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για 
κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (3.500,00) ΕΥΡΩ (Π.Α.Υ. ……………) 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ 
(Π.Α.Υ. ……………) 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ 
(Π.Α.Υ. ……………) 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (17.000,00) ΕΥΡΩ 
(Π.Α.Υ. ……………) 
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6) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού (24.000,00) ΕΥΡΩ 
(Π.Α.Υ. ……………) 
 

      
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις   διατάξεις   του   άρθρου  278   «Προληπτικός  έλεγχος  συµβάσεων»  του  

Νόµου 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11-4-2012) 
� την υπ’ αριθ. 196/29.10.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� τις  υπ’ αριθ. 371/4.11.2014 & 397/28.11.2014  αποφάσεις  της Οικονοµικής 

Επιτροπή   
� την υπ’ αριθ. 96/03.04.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την αριθ. 18/2015 µελέτη για την απευθείας ανάθεση προµήθειας υγρών 

καυσίµων και λιπαντικών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 

Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την 
κίνηση των µεταφορικών µέσων των υπηρεσιών του ∆ήµου, λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας ανάγκης για τους παρακάτω λόγους: 

1)  Της άµεσης εξάντλησης του συµβατικού αντικειµένου της υπάρχουσας 
σύµβασης και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 
προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων των συµβάσεων του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για το ∆ήµο και τα ΝΠ∆∆ αυτού, από το ΣΤ΄ Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2) Η έλλειψη καθαριότητας αποτελεί παράγοντα απειλής της δηµόσιας υγείας, 
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

3) Από την έλλειψη καυσίµων θα ακινητοποιηθούν τα απορριµµατοφόρα και  
λοιπά οχήµατα της υπηρεσίας καθαριότητας µε αποτέλεσµα η µη αποκοµµιδή 
των απορριµµάτων από τις οικείες, καταστήµατα, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες κλπ 
να εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία και να θέτει σε κίνδυνο την 
ασφαλή διαβίωση των πολιτών του ∆ήµου µας και ιδιαίτερα των ευπαθών 
οµάδων. 

4) Η µη αποµάκρυνση των απορριµµάτων από σχολεία, παιδικούς σταθµούς, 
πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους κοινής χρήσης, θα έχει ως συνέπεια να 
συγκεντρώνονται εκεί τρωκτικά, ζώα και έντοµα και οι χώροι αυτοί να γίνονται 
εστίες ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης για τους πολίτες και το περιβάλλον. 

5) Η µη αποµάκρυνση των ανακυκλώσιµων υλικών (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, 
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αλουµίνιο κλπ) από τους χώρους συγκέντρωσής τους εγκυµονεί εκτός  από 
τους ανωτέρω κινδύνους  για τη δηµόσια υγεία και επιπλέον κινδύνους α) σε 
περίπτωση έντονων πληµµυρικών φαινοµένων, τα οποία ζήσαµε αρκετές 
φορές το τελευταίο διάστηµα, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από τα νερά 
και να φράξουν φρεάτια αγωγών οµβρίων κλπ  και  αυτό θα  έχει ως συνέπεια 
να πληµµυρίσουν και να καταστραφούν σπίτια και επιχειρήσεις που βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας και β) ενόψει των πιθανών 
υψηλών θερµοκρασιών να αποτελέσουν εστίες εύφλεκτων υλικών και 
πρόκλησης πυρκαγιών. 

6) Ο ∆ήµος µας προµηθεύεται νερό από την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε και το διαθέτει µέσα 
από ένα εκτεταµένο δίκτυο στους πολίτες του, για το οποίο έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή του.  Από την έλλειψη των 
καυσίµων θα ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και έτσι 
δεν θα  µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί στον τακτικό έλεγχο των δεξαµενών, 
των αντλητικών συγκροτηµάτων και των αυτοµατισµών αυτών, στην 
αποκατάσταση των  βλαβών στο µεγάλο και πεπαλαιωµένο σε κάποιες 
δηµοτικές κοινότητες δίκτυο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οξύτατα  
προβλήµατα στην οµαλή υδροδότηση των πολιτών, τα οποία θα εξελιχθούν σε  
επικίνδυνα ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες του ∆ήµου.  

7) Από την 1η Μαΐου αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και επειδή ο ∆ήµος διαθέτει 
και συνορεύει µε µεγάλες δασώδεις εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν πνεύµονα 
πρασίνου για τους κατοίκους της περιοχής µας και του λεκανοπεδίου της 
Αττικής,  σε περίπτωση ακινητοποίησης   των    οχηµάτων    της    πολιτικής    
προστασίας (πυροσβεστικά, υδροφόρες κλπ), θα δηµιουργηθούν έντονα 
προβλήµατα τόσο στην φύλαξη και  επιτήρηση της περιοχής  για την πρόληψη 
πυρκαγιών, όσο και στην καταστολή τους σε περίπτωση πρόκλησής τους,  οι 
οποίες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στο ∆ήµο µας, όσο και στους 
όµορους ∆ήµους. 

8) Λόγω της αντιπυρικής περιόδου που διανύουµε υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες 
για την κίνηση των µεταφορικών µέσων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(φορτηγά και αρπάγες) για την περισυλλογή των χόρτων και κλαδιών από την 
αποψίλωση που διενεργούν οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς και 
ο ∆ήµος σε χώρους κοινής χρήσης,  για λόγους πυροπροστασίας. 

9) Η έλλειψη καυσίµων θα έχει ως συνέπεια την ακινητοποίηση των οχηµάτων – 
γερανών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
επισκευαστεί – συντηρηθεί το εκτεταµένο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού  του ∆ήµου 
µας.    Έτσι η έλλειψη επαρκούς φωτισµού σε περιοχές του ∆ήµου µας και 
ιδιαίτερα στις αποµακρυσµένες, θα έχει ως συνέπεια να  τίθενται  σε κίνδυνο 
τόσο η ζωή των πολιτών, όσο και οι περιουσιών τους από διαρρήκτες, τα 
κρούσµατα των οποίων είναι αυξηµένα στην περιοχή µας.  
 

Β) Εγκρίνει τη µε αριθ.18/2015 Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη προµήθειας υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για το ∆ήµο, προϋπολογισµού €82.500,00,  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, η οποία συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.    

 
Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών στην 
εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε., µε ποσοστό έκπτωσης 0,05 % 
επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης των καυσίµων και για τα λιπαντικά µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,0% και µέχρι του ποσού των 82.500,00 ΕΥΡΩ.    
Με τις ανωτέρω  εκπτώσεις η εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 
είναι ο µοναδικός συµµετέχων στους ανοικτούς διαγωνισµούς και ο ανάδοχος της 
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προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του 
∆ήµου: α) στον τελευταίο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό, του οποίου το σχέδιο της 
σύµβασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει αποσταλεί στην Αρµόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, β) της υπάρχουσας 
σύµβασης και γ) γενικά από το οικονοµικό έτος 2012 µέχρι σήµερα.        
 
∆) Εγκρίνει τις δαπάνες για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών των 
µεταφορικών µέσων του ∆ήµου και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των 
αντιστοίχων κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015: 
1) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 10.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 8.000,00 
ΕΥΡΩ.  
2) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 15.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 3.500,00 ΕΥΡΩ.  
3) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 20.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 20.000,00 
ΕΥΡΩ.  
4) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 25.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 10.000,00 
ΕΥΡΩ.  
5) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 35.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 17.000,00 
ΕΥΡΩ.  
6) Σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 70.6641.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» πίστωση ποσού 24.000,00 
ΕΥΡΩ.  
 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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