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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2015..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 24ης-11-2015
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..373/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..26ης/24-11-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..24η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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. ..32802/20-11-2015.. 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:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της αριθµ πρωτ. 32976/23.11.2015 ένστασης της εταιρείας
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά των όρων διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισµού για τη « Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού»»
ΘΕΜΑ 1ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού ο.ε
2015 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)»
 ΘΕΜΑ 2Ο: «Καθορισµός όρων δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου».
ΘΕΜΑ 3Ο: «Εκδίκαση της υπ’ αριθ. πρωτ. 32709/19-11-2015 ένστασης της εταιρείας
AG ADVENT ΑΕ κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
Συµβούλου για τη ¨Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆. ∆ιονύσου ISO 9001:2015 –
ΕΛΟΤ 1429:2008¨».
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση Μελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆. Κατ/µα
∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας»»
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εγγραφή του ∆ήµου, ως
µέλος σε ηλεκτρονικό περιοδικό “ Μετάλογος” για την επιστηµονική κατάρτιση και
επιµόρφωση του προσωπικού του τµήµατος της Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης.»
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Μπιτάκος Παναγιώτης
Στάικος Θεόδωρος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: .. 373/2015..
 ΘΕΜΑ 2Ο: «Καθορισµός όρων δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1) Tην υπ αριθ 217/29-10-2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά
πλειοψηφία αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα µίσθωσης ακινήτου στο οποίο θα
τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει µηχάνηµα θρυµµατισµού κλαδιών. Η µίσθωση του
χώρου αυτού κρίνεται επιβεβληµένη λόγω του ότι το µηχάνηµα θρυµµατισµού
κλαδιών που σήµερα διαθέτει και λειτουργεί ο ∆ήµος είναι εγκατεστηµένο στον χώρο
της γεώτρησης της Ραπεντώσας, ο οποίος κρίνεται ανεπαρκής.
2) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)και το άρθρο 3 του Π.∆. 270/81
(ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α).
3)Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης του Κ.Α. 10.6231.0001 του προϋπολογισµού
εξόδων του ∆ήµου µε τίτλο “Μισθώµατα Εδαφικών Εκτάσεων Γαιών”.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:
1)Την διάθεση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α.10.6231.0001 του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου µε τίτλο “Μισθώµατα Εδαφικών Εκτάσεων
Γαιών”.
2)Τους όρους της σχετικής δηµοπρασίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:






Την εισήγηση.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ).
Tην υπ αριθ 217/29-10-2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) ∆ιαθέτει σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α.10.6231.0001 του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου µε τίτλο “Μισθώµατα Εδαφικών Εκτάσεων
Γαιών”.
2)Καταρτίζει τους όρους της σχετικής δηµοπρασίας όπως αναφέρονται
παρακάτω:
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α)
β) τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων(Ν.3463/06)
γ) τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τευχ. Α) - (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης)
δ) την αριθ. 217/29-10-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µίσθωση ακινήτου
στ)α) την αριθ. 59/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη
της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου και β) την αριθ.40/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασίας
ζ)την ....../2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας,
στο οποίο θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει µηχάνηµα θρυµµατισµού κλαδιών του ∆ήµου
∆ιονύσου και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του µισθίου

Επειδή στον ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για µίσθωση ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθεί και
λειτουργήσει µηχάνηµα θρυµµατισµού κλαδιών, η µίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται
επιβεβληµένη λόγω του ότι το µηχάνηµα θρυµµατισµού κλαδιών που σήµερα διαθέτει και
λειτουργεί ο ∆ήµος είναι εγκατεστηµένο στον χώρο της γεώτρησης της Ραπεντώσας ο οποίος
κρίνεται ανεπαρκής.Το µίσθιο, σύµφωνα µε την 217/29-10-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου θα πρέπει να είναι αγροτεµάχιο που δεν θα εµπίπτει στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας, θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε ελάχιστο
εµβαδόν πέντε (5) στρέµµατα και εύκολη πρόσβαση σε κεντρική οδό του ∆ήµου.
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2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως
εξής:
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο
∆ήµο και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του
άρθρου 7 (Εκτίµηση εκποιουµένων ακινήτων) του Π∆ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α), η
οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και
περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση,
εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός
ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µε το διάγραµµα του
ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάµενο της
τεχνικής υπηρεσίας, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο δήµο, ο οποίος

την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια
της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται
από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται παρακάτω στο Παράρτηµα Α, στο τέλος του
κειµένου.

3) Εγγυητής
Ο Τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά

της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις

ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου.
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5) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για
το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
6) ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης µίσθωσης.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα

λύσης της σύµβασης πριν την λήξη της, µε έγγραφη

προειδοποίηση δύο (2) µήνες πριν (την λήξη) στον εκµισθωτή.
7) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου δεδουλευµένο κάθε µήνα, µε έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του ιδιοκτήτη.
8)Εγγύηση συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο
από την αρµόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας
ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσό ίσο µε το 10% του ετήσιου
µισθώµατος.
Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης και στους αποτυχόντες µετά την
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Περιφέρεια.
9) Υποχρεώσεις µισθωτή
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Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλειές, τα όρια αυτού, και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από
κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
10) Κρατήσεις
Τον εκµισθωτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται στο µίσθωµα που θα
εισπράττει (φόροι, χαρτόσηµα κ.λ.π.)
11) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση
στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.

13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρας πριν
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου
καθώς επίσης και στα γραφεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (Αγ.Στεφάνου-Άνοιξης-∆ιονύσου∆ροσιάς-Ροδόπολης-Σταµάτας-Κρυονερίου)
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
καθώς και στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον µισθωτή (άρθρο 46 του ν.3801/2009, όπως
αντικατέστησε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007).

14) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν µειοδότης.
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Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο
ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την
κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη, ως
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο
να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία

15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία

παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος

υπάλληλος Αγγελακοπούλου Αγγελική, ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παράσκευή και ώρες
8:00-14:30. ∆ιεύθυνση Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος Τηλέφωνο 2132030658,
FAX 2132030630
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας
Ο ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, µε
συνηµµένη Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση
και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρει, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του
εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
2) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο ∆ιονύσου περί µη οφειλής που να ισχύει κατά την
ηµέρα του διαγωνισµού.
3) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού.
4) Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο
από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που
προσφέρεται για µίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο
ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής
αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοση τους και υπεύθυνη δήλωση µε την
οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και
πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
5) Αντίγραφα Τίτλων Κυριότητας του ακινήτου.
6) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα οικοπέδου.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
∆ήµαρχος

1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Στάικος Θεόδωρος

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