
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..18/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
.3336/25-1-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 4ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK 
TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε βάρος 
αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - 

δέσµευσης πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία 
ανατροπής την 31/12/2017». 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..18/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - 

δέσµευσης πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία 
ανατροπής την 31/12/2017». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
ΣΧΕΤ. ΣΥΝ:      Πίνακας Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων ο.ε. 2017. 
         ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 έγγραφο του 

Υπουργείου  Οικονοµικών. 
            

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος (Π.∆.) 80/2016 (Α.145),  του εγγράφου 2/86708/0026/28-11-2017 
του Υπ. Οικονοµικών µε τη λήξη της χρήσης του 2017 πρέπει να ανατραπούν-
αποδεσµευθούν, µε αντίστοιχες ανακλητικές αποφάσεις του οργάνου που 
διέθεσε την πίστωση (άρθρο 158 του Ν.3463/2006), οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων οι οποίες: 

• δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους 
• δεν έχουν εκτελεστεί εν µέρει 
• δεν έχουν πληρωθεί εξ’ ολοκλήρου µέχρι το  τέλος του έτους 
• δεν έχουν πληρωθεί  εν µέρει µέχρι το τέλος του έτους 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόµου 4270/2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 58 του 
Νόµου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/28-11-2016) και της παρ. 3 του άρθρου 93 
του Νόµου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016) η ανάληψη υποχρέωσης 
είναι η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του 
∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων 
(νοµική δέσµευση). Προκειµένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε 
δέσµευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρµόδιου, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου περί ύπαρξης και δέσµευσης της 
αναγκαίας πίστωσης (δηµοσιονοµική δέσµευση).  

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον διατάκτη και 
περιέχει βεβαίωση του προϊστάµενου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα, ότι 
το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής 
πίστωσης, και ειδικά για την Κεντρική ∆ιοίκηση εντός του διαθέσιµου 
ποσοστού αυτής, και ότι έχει δεσµευθεί από τον προϋπολογισµό του φορέα. 
Το ποσό παραµένει δεσµευµένο µέχρι την καταβολή του. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) 
ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν 
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µέρει, για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση πραγµατοποίησης της δαπάνης, 
δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα 
δαπάνη κλπ) ανατρέπονται µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε 
σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη.  Στη συνέχεια µε αρνητικές 
εγγραφές τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 
αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις.  Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται 
στην σχετική µε τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 
2/86708/0026/28-11-2017  (Α∆Α: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).  

Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για 
κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται,  είτε συγκεντρωτικά ανά 
Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης 
που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα µε το σύστηµα 
τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε φορέα. 

Οι οικονοµικές υπηρεσίες των οικείων φορέων καταχωρούν τις εν λόγω 
ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούµενα βιβλία µε αρνητικές λογιστικές 
εγγραφές (αντιλογισµός) και αυτές λαµβάνουν µοναδικό αριθµό 
καταχώρησης. 
 
Οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές 
αποφάσεις), εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, ισχύουν 
από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» το 
αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους[άρθρο 31, Νόµου 
4325/2015(Α47)].  
 
Το Υπουργείο Οικονοµικών µε το αριθ. πρωτ. οικ.  2/86708/0026/28-11-2017 
έγγραφό του (Α∆Α: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) παρέχει οδηγίες για τις ανατροπές 
αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων, που διενεργούνται µέχρι την 
31/12/2017, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των 
πιστώσεων του οικονοµικού έτους 2018. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016), σύµφωνα µε τις 
οποίες στον προϋπολογισµό ο.ε. 2018, πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσµευση πιστώσεων ισόποσων µε τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του ο.ε. 2017 που 
ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεµούν σχετικές υποχρεώσεις.  
 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόµου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 4337/2015 της παρ. 
3Α του άρθρου 58 του Νόµου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/28-11-2016),  της 
παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόµου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016), 
του άρθρου 34 του Νόµου 4484/2016 και του άρθρου 12 του Νόµου 
4490/2017. 
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2) Τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 
80/2016 (Α.145) 

3) Το αριθ. 2/86708/0026/28-11-2017 (Α∆Α: 717ΥΗ-61∆) έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονοµικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων 
υποχρεώσεων». 

4) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 
30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 
2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015 και 
2/100018/0026/23-12-2016 (Α∆Α:ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ).  
 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση της  ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - 
δέσµευσης πίστωσης του ∆ήµου ∆ιονύσου µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχουν εκτελεστεί 
στο σύνολο τους,   δεν έχουν εκτελεστεί εν µέρει,   δεν έχουν πληρωθεί εξ’ 
ολοκλήρου µέχρι το  τέλος του έτους, δεν έχουν πληρωθεί  εν µέρει µέχρι το 
τέλος του έτους, όπως αυτές εµφανίζονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση.  
Από την κατάσταση που σας επισυνάπτουµε, συνολικού ποσού Ανατροπών 
Αναλήψεων Υποχρεώσεων, 18.169.932,74€, θα πρέπει η απόφαση που θα 
λάβετε να αφορά, συνολικό ποσό 18.074.457,11€, επειδή για τους παρακάτω 
κωδικούς και για τα ποσά που αντιστοιχούν στον καθένα, την απόφαση 
Ανατροπής Αναλήψεων Υποχρεώσεων θα λάβει το όργανο που αρχικώς 
δέσµευσε τα χρήµατα µε απόφασή 
ΚΑΕ                              ΠΟΣΟ 
00.6443                      2.246,00 
00.6431.0003               992,00 
15.6471.0001          15.080,00 
15.6471.0003            8.137,35 
15.6471.0004            4.545,40 
15.6474.0004          63.433,28 
15.6474.0005            1.041,60 
                                  95.475,63 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόµου 4270/2014, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 
4337/2015 της παρ. 3Α του άρθρου 58 του Νόµου 4438/2016 (ΦΕΚ 
220/τ.Α΄/28-11-2016),  της παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόµου 
4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016), του άρθρου 34 του Νόµου 
4484/2016 και του άρθρου 12 του Νόµου 4490/2017. 
� Τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

(Π.∆.) 80/2016 (Α.145) 
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� Το αριθ. 2/86708/0026/28-11-2017 (Α∆Α: 717ΥΗ-61∆) έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονοµικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων 
υποχρεώσεων». 
� Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. 

εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 
2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015 και 
2/100018/0026/23-12-2016 (Α∆Α:ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ).  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του ∆ήµου ∆ιονύσου µε ηµεροµηνία ανατροπής την 31/12/2017, για 
τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους, 
δεν έχουν εκτελεστεί εν µέρει, δεν έχουν πληρωθεί εξ’ ολοκλήρου µέχρι το 
τέλος του έτους, δεν έχουν πληρωθεί  εν µέρει µέχρι το τέλος του έτους, όπως 
αυτές εµφανίζονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση.  
Το συνολικό ποσό αφορά ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 
€18.074.457,11 καθώς για τους κάτωθι κωδικούς θα ληφθεί αντίστοιχη 
απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που αρχικώς δέσµευσε τα χρήµατα 
 
ΚΑΕ                              ΠΟΣΟ 
00.6443                      2.246,00 
00.6431.0003               992,00 
15.6471.0001          15.080,00 
15.6471.0003            8.137,35 
15.6471.0004            4.545,40 
15.6474.0004          63.433,28 
15.6474.0005            1.041,60 
                                  95.475,63 

 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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