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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..21η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-10-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..285/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..21ης/17-10-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Οκτωβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
..32634/13-10-2017.. 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∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
για Εξόφληση ∆απάνης της εταιρείας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας και 
Eγκατάστασης Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω 
Κλοπής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Ρούσσου Νικολάου (5.616,00€) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης 
κλαδοφάγου µηχανήµατος». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2017-
2018» (CPV) : 39830000-9   - Α∆ΑΜ: 17REQ001562416   , συνολικού 
προϋπολογισµού 69.547,01 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, β) της 
µελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισµών για την 
«Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» & «Προµήθειας σετ αλατιέρας 
– λεπίδας αποχιονισµού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου , για το διάστηµα 
01.01.2018-31.12.2018» (CPV):  66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 
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Μηχανοκίνητων Οχηµάτων»-Α∆ΑΜ: 17REQ002082918   , β) της µελέτης και 
γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης & ∆ιάθεση Πίστωσης για την Ανάθεση 
Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
Μηχανηµάτων Έργου και Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
Παραβόλων». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 Η ∆Σ κα Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε µετά τη 
ψήφιση του 4ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..285/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης 
κλαδοφάγου µηχανήµατος». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

5. Την 129/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
συµπ/νης της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίµων του κλαδοφάγου µηχανήµατος. . 

6. Την υπ’ αριθ. 12/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών , το 
οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ001588429 

8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ001728160 

9. Την 196/18-07-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης 
κλαδοφάγου µηχανήµατος και η διάθεση πίστωσης 23.860,00€ σε βάρος 
του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων» και 7.636,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6672  µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανηµάτων»  (Α.Α.Υ 632, Α∆Α 7Ν∆ΠΩ93-ΦΛΤ 
)(Α.Α.Υ.633,Α∆Α ΩΦ∆ΧΩ93-ΧΑΙ) β)η  υπ’ αριθ. 12/2017 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας 
υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων 
χώρων για πυροπροστασία» και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού . 

10. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 28552/2554/15.09.2017 διακήρυξη  
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32565/13.10.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 196/18.07.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο :  

 
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, 
κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 
προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού,η επιτροπή 
παρέλαβε φάκελο κλειστό µε έγγραφη προσφορά µε αρ.πρωτ.κατάθεσης στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου - 30919/02-10-2017 - για λογαριασµό της 
επιχείρησης «Περιβαλλοντική Συµµαχία Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του 
∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την 
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
της 28552/2554/15.09.2017 ∆ιακήρυξης,  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία άλλη προσφορά.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά 
υποβλήθηκε  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της 
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προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν  από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  
Κατά την εξέταση των φακέλων  διαπιστώθηκε  και , έκρινε οµοφώνως ότι, 
τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, όσο και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς  ήταν πλήρης, καθώς περιελάµβανε  όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς που ήταν ως εξής : 
 α/α       Περιγραφή                               Ποσότητα         Τιµ/Τεµ(€)                  
Συν.Τιµή        
                                                                              (€) άνευ ΦΠΑ         (€) άνευ 
ΦΠΑ    
  
1.         Πλήρες Σετ Κοπής              1 τεµ.       5.200                      5.200 
  
2.         Αναγόµωση Πλήρους  
Σετ Κοπής                                1 τεµ.      2.250                 2.250 
  
3.         Ωροµετρικό Service µε  
Ανταλλακτικά Προληπτικής 
Συντήρησης                              2 τεµ.      1.800                  3.600 
  
4.         ∆ιάφορα Ανταλλακτικά  
            Αποκατάστασης Βλαβών        1 τεµ.      8.000                  8.000 
  
5.         Εργασία Συνεργείου  
Αποκατάστασης Βλαβών         100 ώρες     58                5.800 
  
                                                                                    Σύνολο         24.850 
  
                                                                                    ΦΠΑ 24%    5.964 
  
                                                                              Γενικό Σύνολο   30.814 
 
 Ολογράφως:   Τριάντα χιλιάδες οχτακόσια δεκατέσσερα ευρώ. 
  Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  28552/2554/15.09.2017∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
  
Την ανάδειξη της επιχείρησης«Περιβαλλοντική Συµµαχία Environmental 
Alliance Ι.Κ.Ε.» µε ΑΦΜ. 800787239 ΦΑΕ:ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ ως προσωρινού 
αναδόχου διενέργειας της κάτωθι υπηρεσίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑ∆ΟΦΑΓΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  »  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.496,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
CPV 16820000-9 (Μέρη ∆ασοκοµικών Μηχανηµάτων) & 
CPV 50530000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων)    
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Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα…..» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  «Περιβαλλοντική Συµµαχία 
Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» µε ΑΦΜ. 800787239 ΦΑΕ:ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 
για την « προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος 
» και µέχρι το ποσό των 30.814,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά 
ήταν χαµηλότερη από το προϋπολογισµού. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
� Την 129/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
συµπ/νης της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίµων του κλαδοφάγου µηχανήµατος. . 
� Την υπ’ αριθ. 12/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που 

ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών , 

το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ001588429 
� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 

Α∆ΑΜ: 17REQ001728160 
� Την 196/18-07-2017 

Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου 
µηχανήµατος και η διάθεση πίστωσης 23.860,00€ σε βάρος του Κ.Α. 
35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» και 
7.636,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6672  µε τίτλο «Ανταλλακτικά Λοιπών 
Μηχανηµάτων»  (Α.Α.Υ 632, Α∆Α 7Ν∆ΠΩ93-ΦΛΤ )(Α.Α.Υ.633,Α∆Α 
ΩΦ∆ΧΩ93-ΧΑΙ) β)η  υπ’ αριθ. 12/2017 µελέτη της ∆/νσης 

ΑΔΑ: 7Η8ΖΩ93-ΣΩΨ



 

6 

Περιβάλλοντος  γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας υπηρεσίας 
καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία» και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού . 
� Την υπ’ αριθ.πρωτ. 28552/2554/15.09.2017 διακήρυξη  
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32565/13.10.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
 Ο ∆Σ κ. Καρασαρλής καταψήφισε για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 

 
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «Περιβαλλοντική Συµµαχία 
Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» µε ΑΦΜ. 800787239 ΦΑΕ:ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 
ως προσωρινό ανάδοχο για την «προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης 
κλαδοφάγου µηχανήµατος» και µέχρι το ποσό των €30.814,00 
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη από 
το προϋπολογισµού. 

 
 

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

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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