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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..18η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-8-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..256/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..18ης/29-8-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Αυγούστου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..23122/25-8-2016.. 
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση εργασιών διαπλάτυνσης φρεατίων 
οµβρίων για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της 
διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας 
(BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την 
ίδια µελέτη». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισµού 94.587,00€» 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από 
το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια ειδών 
Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης επί της αριθ.5, θέµα 7ο απόφασης της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση των εργασιών παρακολούθησης 
των συστηµάτων ασφαλείας των δηµοτικών κτιρίων» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών  «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων » και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε 2016 για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση – επισκευή οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2016-
2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Συµπληρωµατικής ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσιών  Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την 
Κατασκευή Γέφυρας στο Ρέµα της Κούριζας λόγω της Φυσικής Καταστροφής 
(Ισχυρή Βροχή και Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της «Προµήθειας Οικοδοµικών 
Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Οστεοθυρίδων και 
Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πινακίδων  ∆ηµοτικών Κτιρίων και 
Εγκαταστάσεων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια σειρήνων συναγερµού 
Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Προµήθεια Σετ Σκακιού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση 
Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου» και Αποδέσµευση προηγούµενης 
σχετικής Πίστωσης από Κ.Α. των Εξόδων ο.ε. 2016. ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την Κατασκευή 
Προκάτ Γέφυρας στη Θέση στο Τέρµα της Οδού Πλάτωνος στο Ρέµα Βρυσάκι λόγω 
της Φυσικής Καταστροφής (Ισχυρή Βροχή και Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου, 
έτους   2010, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης λογαριασµού (Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
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ΘΕΜΑ 28ο:«Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την 
ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (έκδοση κάρτας ηλεκτρονικού 
ταχογράφου και πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ)) και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµών». 
ΘΕΜΑ 29ο: «A) “Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου -Λυκείου Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου µας” Β) 
διάθεση  πίστωσης  Γ) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως 
αυτή έχουν στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, 
και ∆) έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 23.932,00 για την 
εργασία: «εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας 
∆όµησης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και πληµµύρας»». 
ΘΕΜΑ  31o:Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για υπηρεσία και προµήθεια :  
   1. «Μεταφορά εν γένει» ύψους 18.000,00 ευρώ.   
   2. «Προµήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδοµίας» ύψους 20.088,00 
ευρώ. 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..256/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την 
Κατασκευή Γέφυρας στο Ρέµα της Κούριζας λόγω της Φυσικής Καταστροφής 
(Ισχυρή Βροχή και Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σύµφωνα:  
 
1. Με 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.  
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2. Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα από 13:30 έως 17:00, σηµειώθηκε στο ∆ήµο 
µας, όπως και αλλού στη βόρεια – ανατολική Αττική, πολύ ισχυρή βροχή µε 
αποτέλεσµα να σηµειωθούν πληµύρες και φυσικές καταστροφές. Σχετικά 
επισυνάπτουµε εκτύπωση δύο (2) δελτίων ειδήσεων της επίσηµης ιστοσελίδας του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου, στα οποία αναφέρεται ότι στη ∆ροσιά, σε λιγότερο από µία 
ώρα, καταγράφηκε ύψος βροχής 77 mm και στο ∆ιόνυσο 64 mm (τα οποία 
αντιστοιχούν σε ποσότητα 77 και 64 λίτρων νερού αντίστοιχα σε κάθε τετραγωνικό 
µέτρο εδάφους) ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για επέµβαση σε 
περισσότερες από 200 περιπτώσεις σε ∆ιόνυσο, ∆ροσιά, Σταµάτα και Άγιο Στέφανο.    
 
3. Λόγω της ανωτέρω πληµµύρας και των φυσικών καταστροφών που ακολούθησαν, 
η Περιφέρεια Αττικής µε την µε αρ. πρωτ. 115571/16.6.2016 (Α∆Α: ΩΩ∆Θ7Λ7-ΛΧΨ) 
Απόφασή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, κήρυξε τις δηµοτικές ενότητες 
∆ροσιάς, Αγίου Στεφάνου, Σταµάτας, Άνοιξης και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. 
 
4. Με το µε αρ. πρωτ. 21256/27.7.2016 έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στο 
παρόν,  ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας του 
∆ήµου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ενηµέρωσε το ∆ήµο ότι λόγω της προαναφερθείσας 
πληµµύρας και του αναγκαίου καθαρισµού (για την αποµάκρυνση των φερτών 
υλικών) που έπρεπε να γίνει στο ρέµα στη Θέση Κούριζα στη δηµοτική ενότητα 
Σταµάτας είναι πλέον αδύνατη η προσπέλαση του ρέµατος µε αυτοκίνητο, και σε 
περίπτωση βλάβης του Αντλιοστασίου που βρίσκεται εκεί κοντά και τροφοδοτεί τη 
δηµοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου µε πόσιµο νερό, τα συνεργεία των υδραυλικών και 
εργολάβων του ∆ήµου δεν θα µπορούν να το προσεγγίσουν µε τα αυτοκίνητά τους, 
εργαλεία τους κλπ. για τον έλεγχο και επισκευή της βλάβης, ενώ και η διέλευση 
πυροσβεστικών οχηµάτων είναι αδύνατη στην περίπτωση ανάγκης πολιτικής 
προστασίας (πυρκαγιάς) στην περιοχή. 
 
5. ∆εδοµένου τούτων, το Τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε τη συνηµµένη 
προσφορά από την εταιρία Γ. Παπαδάκης για την προµήθεια 3 προκάτ τσιµεντένιων 
τεµαχίων 1,5 x 4 µ. και 6 προκάτ βάσεων υπερύψωσης προκειµένου µε αυτά, 
συναρµοζόµενα κατάλληλα, να κατασκευαστεί, επί τόπου του ρέµατος στη θέση 
Κούριζα, προκάτ γέφυρα πλάτους 4,5 µ. και µήκους 4 µ. περίπου, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η διέλευση (σε περίπτωση ανάγκης) πάνω από το ρέµα οχηµάτων των 
συνεργείων ύδρευσης του ∆ήµου καθώς επίσης πυροσβεστικών οχηµάτων 
δεδοµένου ότι η εν λόγω παρέµβαση αφορά σε µικρή παρέµβαση πρόληψης και 
περιορισµού των συνεπειών δασικών πυρκαγιών κάτι για το οποίο δύνανται οι ΟΤΑ 
µε βάση το έγγραφο µε αρ. πρωτ. οικ.508/14.7.2016 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.   
 
6. Το κόστος προµήθειας των προαναφερθέντων υλικών αναλύεται ως εξής: 
Τσιµεντένιο προκάτ τεµάχιο 1,5x4µ. / ποσότητα: 3 / τιµή µονάδος: 215 € / συνολική 
τιµή: 3x215 € = 645 €, 
Τσιµεντένιο προκάτ τεµάχιο βάσης 1,5x0,35x0,7µ. / ποσότητα: 6 / τιµή µονάδος: 105 
€ / συνολική τιµή: 6x105€ = 630€ και 
Μεταφορά επί τόπου: 350 € 
Συνολική τιµή: 1.625 € και συµπεριλαµβάνοντας το ΦΠΑ 24%, γενικό σύνολο: 2.015 
€. 
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7. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδυναµία διέλευσης 
πυροσβεστικών οχηµάτων και οχηµάτων των συνεργείων ύδρευσης του ∆ήµου από 
το ρέµα στη θέση Κούριζα της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, συνεπεία της 
πληµµύρας της 7ης Ιουνίου 2016 και του συνακόλουθου απαραίτητου καθαρισµού του 
από φερτά υλικά, παρακαλούµε για  
• την επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας τσιµεντένιων προκάτ τεµαχίων για 

κατασκευή γέφυρας στην εταιρία Παπαδάκης Γεωρ. Στυλιανός για συνολικό ποσό 
2.015 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε 
τίτλο «∆απάνες αντιµετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόµενα»,  

• την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση του ανωτέρω ποσού, και  
• την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης (ΠΑΥ …./2016).   

                             
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την αριθ. 766/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδυναµία διέλευσης πυροσβεστικών οχηµάτων 
και οχηµάτων των συνεργείων ύδρευσης του ∆ήµου από το ρέµα στη θέση Κούριζα 
της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, συνεπεία της πληµµύρας της 7ης Ιουνίου 2016 και 
του συνακόλουθου απαραίτητου καθαρισµού του από φερτά υλικά: 

  
• Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας τσιµεντένιων προκάτ 

τεµαχίων για κατασκευή γέφυρας από την εταιρία Παπαδάκης Γεωρ. Στυλιανός για 
συνολικό ποσό €2.015, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ,  

• Εγκρίνει τη δαπάνη για την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την 
Κατασκευή Γέφυρας στο Ρέµα της Κούριζας λόγω της Φυσικής Καταστροφής 
(Ισχυρή Βροχή και Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016 και τη διαθέτει πίστωση 
ποσού €2.015 µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε τίτλο «∆απάνες 
αντιµετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα» και  

• την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.   
 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 

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