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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: ..2/2018.. 

 
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. 

 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του 1ου θέµατος 
«ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για 
της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας το θέµα είναι κατεπείγον λόγω, εξάντλησης του 
συµβατικού αντικειµένου της υφιστάµενης σύµβασης µε αριθ. πρωτ. 
1068/29.11.2016 για τη προµήθεια πετρελαίου για την θέρµανση των  
σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου, της 
µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθώς βρίσκεται στο στάδιο του 
προσυµβατικού ελέγχου στο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και του ότι 
βρισκόµαστε στη µέση του χειµώνα.. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη  
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 
Οµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας 
ανάθεση προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών 
µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..2/2018.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας 

πετρελαίου θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη :  
 

1. την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική 
Επιτροπή «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».  

2.  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: 
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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. την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 Εγκυκλίου 3 της Γεν. ∆/νσης Τοπ. 
Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι η ανάδειξη των 
προµηθευτών–χορηγητών των νοµικών προσώπων των δήµων για 
καύσιµα πραγµατοποιείται από τους οικείους ∆ήµους  

4. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
5. τη λήξη του συµβατικού αντικειµένου της σύµβασης  µε αριθ. πρωτ. 

1068/29.11.2016 για την θέρµανση των  σχολικών µονάδων της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου  

6. το γεγονός ότι ο σχετικός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός που είχε 
προκηρυχθεί µε την υπ΄αριθ. 2061/22550/26.07.2017 απόφαση 
∆ηµάρχου για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού , βρίσκεται στο στάδιο του 
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 

7. την υπ’ αριθ.1/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντός για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 

8. την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου για 
την κατεπείγουσα προµήθεια 30.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης 
για τις σχολικές µονάδες. 

9. την υπ’ αριθ. πρωτ. 34225/26.01.2018  Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς προς την εταιρία “ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ” (η οποία είναι 
οριστική ανάδοχος της προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης του 
τρέχοντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 321/21.11.2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)   

10. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3499/26.01.2018 προσφορά της εταιρείας 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» µε έκπτωση 4,65% (ίδια έκπτωση έχει 
δώσει και στον ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός, όπου είναι οριστική 
ανάδοχος)  για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το Π∆ 173/70 στη νόµιµα διαµορφούµενη 
κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους την ηµέρα 
παράδοσής του. Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το 
∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και θα προσκοµίζει ο ανάδοχος προµηθευτής 
στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για : 
 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2018 µελέτη , που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την επείγουσα απευθείας ανάθεση 
Προµήθειας Πετρελαίου θέρµανσης  για ποσό 30.876,00 €  
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2. την έγκριση της επείγουσας απευθείας ανάθεσης για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ποσότητας έως 30.000 λίτρων 
και συνολικού ποσού έως 30.876,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.  σύµφωνα 
µε την 1/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος,  στην εταιρία 
««ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» (Α.Φ.Μ. 095723899, ∆ΟΥ Κηφισιάς), 
που εδρεύει στη Βιλτανιώτη 32, Κ. Κηφισιά 14564, η οποία είναι και 
µειοδότης του διεθνή ανοικτού διαγωνισµού , για να 
αντιµετωπισθούν οι ανωτέρω άµεσες , έκτακτες, κατεπείγουσες 
ανάγκες προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου µας 

 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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)».  
� την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 Εγκυκλίου 3 της Γεν. ∆/νσης Τοπ. 

Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι η ανάδειξη των 
προµηθευτών–χορηγητών των νοµικών προσώπων των δήµων για 
καύσιµα πραγµατοποιείται από τους οικείους ∆ήµους  
� τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
� τη λήξη του συµβατικού αντικειµένου της σύµβασης  µε αριθ. πρωτ. 

1068/29.11.2016 για την θέρµανση των  σχολικών µονάδων της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου  
� το γεγονός ότι ο σχετικός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός που είχε 

προκηρυχθεί µε την υπ’ αριθ. 2061/22550/26.07.2017 απόφαση 
∆ηµάρχου για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού, βρίσκεται στο στάδιο του 
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 
� την υπ’ αριθ.1/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντός για την 

προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 
� την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Σχολική Επιτροπή 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου για 
την κατεπείγουσα προµήθεια 30.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για 
τις σχολικές µονάδες. 
� την υπ’ αριθ. πρωτ. 34225/26.01.2018  Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς προς την εταιρία “ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ” (η οποία είναι 
οριστική ανάδοχος της προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης του 
τρέχοντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 321/21.11.2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)   
� την υπ’ αριθ. πρωτ. 3499/26.01.2018 προσφορά της εταιρείας 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ».  
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2018 µελέτη, που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος για την επείγουσα απευθείας ανάθεση Προµήθειας 
Πετρελαίου θέρµανσης  για ποσό €30.876,00.  
 

2. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης ποσότητας έως 30.000 λίτρων και συνολικού 
ποσού έως €30.876,00 συµπ/νου Φ.Π.Α.  σύµφωνα µε την 1/2018 µελέτη 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος,  στην εταιρία ««ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» 
(Α.Φ.Μ. 095723899, ∆ΟΥ Κηφισιάς), που εδρεύει στη Βιλτανιώτη 32, Κ. 
Κηφισιά 14564, η οποία είναι και µειοδότης του διεθνή ανοικτού 
διαγωνισµού, για να αντιµετωπισθούν οι ανωτέρω άµεσες, έκτακτες, 
κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου µας. 

 
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. 

Κοινοποίηση: 
- Ν.Π.∆.∆. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου 
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