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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 222/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής Ανελκυστήρων». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 32919/25-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..222/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής Ανελκυστήρων». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Πέππα Αγελική για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Η Αντιδήµαρχος κ. Πέππα Αγγελική  είπε τα εξής: 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):    
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από 

20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του», και  
σύµφωνα µε το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), 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 (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Επιλογή των ∆ιαδικασιών» του 

Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», παράγραφος 2:  
«Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
….   
γγ) αν η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούµενες διαπραγµατεύσεις 
λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται µε τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νοµική ή 
χρηµατοοικονοµική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται µε τους ανωτέρω 
παράγοντες,  
…  
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δηµοσιεύουν προκήρυξη 
σύµβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή 
κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης  και µόνον αυτούς». 
 
Επίσης στο άρθρο 32 παρ. 2 του Ν.4412.2016 αναφέρεται ότι: 
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  
β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν 
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:  
…..  
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, ….». 

 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η απόφαση απευθείας ανάθεσης σε έναν οικονοµικό φορέα 

λόγω νοµικής υποχρέωσης ή/και προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων λαµβάνεται από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
4. Με την 236/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε δεκτή η υπ. αρ. 

19521/11.7.2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (για την υπ. αρ. 
17390/22.6.2016 επιστολή της εταιρίας Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ) σχετικά µε την 
ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισµού «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Συντήρησης Ανελκυστήρων» λόγω του ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε 
την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΚΥΑ 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008), παρ. 4 άρθρο 8 «Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής 
του κτιρίου …. δεν µπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον 
ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή». 

 
5. Ο ∆ήµος έχει συµβληθεί µε την 5869/8.3.2016 σύµβαση µε την εταιρία STAGER Ι.∆. 

ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ για τη συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα κτίρια 

ΑΔΑ: 6ΚΤΠΩ93-ΣΟΙ



 4/5 

του και στην εν λόγω σύµβαση έχει εξαντληθεί το ποσό που αφορά στην επισκευή βλαβών 
(ανταλλακτικά και εργασία) ενώ υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο για τακτικές επισκέψεις 
συντήρησης και σύµφωνα µε την παράγραφο 4 της παρούσας ο ∆ήµος δεν µπορεί να 
συµβληθεί µε άλλον ανάδοχο για επισκευές (ανελκυστήρων) εκτός αυτού που έχει 
σύµβαση για τη συντήρησή τους. 

 
6. Κατόπιν τούτων και λόγω του ότι οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκύψει στους ανελκυστήρες 

των κτιρίων του ∆ήµου, µέχρι τη λήξη της ανωτέρω σύµβασης του ∆ήµου µε την εταιρία 
STAGER Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ που έχει αναλάβει τη συντήρησής τους, πρέπει 
να αντιµετωπιστεί, λόγω νοµικής υποχρέωσης, από την εν λόγω εταιρία, παρακαλείται το 
∆.Σ. να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της Επισκευής Ανελκυστήρων (δηλαδή της 
προµήθειας ανταλλακτικών και της σχετικής εργασίας αποκατάστασης βλαβών) στην 
εταιρία STAGER Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ για ποσό 1.000 ευρώ στον Κ.Α. 
10.6261.0008 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων ∆ηµοτικού Κτιρίου και 
Γραφείων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις των άρθρου 26 παρ.2 και 32 παρ.2 του Ν.4412/2016. 
� Την 236/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ. αρ. 19521/11.7.2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Την υπ. αρ. 17390/22.6.2016 επιστολή της εταιρίας Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ. 
� Την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008), παρ. 4 άρθρο 8. 
� Την 5869/8.3.2016 σύµβαση µε την εταιρία STAGER Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
                                              
 

                                 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της Επισκευής Ανελκυστήρων συνολικού ποσού 1.000 ευρώ 
(δηλαδή της προµήθειας ανταλλακτικών και της σχετικής εργασίας αποκατάστασης βλαβών) 
στην εταιρία STAGER Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, που έχει αναλάβει τη συντήρηση και 
επισκευή των ανελκυστήρων στα κτίρια του ∆ήµου µε την αριθ.5869/8.3.2016 σύµβαση, λόγω 
του ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008), 
παρ. 4 άρθρο 8 «Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου …. δεν µπορούν να αναθέτουν την 
επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου 
συντηρητή». 
Για  την εν λόγω ανάθεση έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 µε 
τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων ∆ηµοτικού Κτιρίου και Γραφείων ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων». 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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