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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..34η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..422/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την . 6η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
38085/2-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης) 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  - (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 και  2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
στην  εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο1 του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 31.277,76 € 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1  Α∆ΑΜ: 
18REQ002935395  και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου τις 
εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α Β   και 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση   όρων  συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη, 
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα 
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, 
συµπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την «Υπηρεσία 
πλυσίµατος κάδων»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση -Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος  Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   
Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Συµπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από 
αρπάγη του ∆ήµου».  
� ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ 

και έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου 
Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Οχηµάτων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Παροχής Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης 
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου) Έτους 2018»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Εξέδρας 
Εκδηλώσεων». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 
284.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΔΑ: Ψ75ΦΩ93-ΖΤ6



3 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..422/2018.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ 

και έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου 
Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ εστάλη στην ανάδοχο 
εταιρεία  Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ σχέδιο σύµβασης για υπογραφή 

2. Με το υπ’ αριθµ. 28934/12.9.2018 έγγραφο η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ 
αιτείται την πληρωµή της συµβατικής αξίας των προϊόντων µε την 
παράδοσή τους 

3. Η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ είναι η µοναδική  εταιρεία  στην  Ελλάδα  
που  κατασκευάζει  στολές  πυρόσβεσης  και  επιπλέον  διαθέτει  
πολυετή  εµπειρία  στο  αντικείµενο.  Αποτελεί  τον  αποκλειστικό  
προµηθευτή  του  Πυροσβεστικού  Σώµατος  σε  στολές  πυρόσβεσης.  
Οι  υπό  προµήθεια  στολές  ανταποκρίνονται  πλήρως  σε  σειρά  
πιστοποιήσεων, ενώ  εφαρµόζουν  στον  σωµατότυπο  του  κάθε  
πυροσβέστη ( «made  to  measure» ) και  ως  εκ  τούτου  δεν  θα  
τίθεται  θέµα  ως  προς  το  αξιόµαχο  αυτών  κατά  την  κατάσβεση  
πυρκαγιών.        

 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:  
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου 
µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την 
αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων.» 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 
114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις 
τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του 
δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 

ΑΔΑ: Ψ75ΦΩ93-ΖΤ6



4 

υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν 
ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του 
εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα 
του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την 
προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν 
ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α') ορίζεται ότι: 
«1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' 
ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου 
εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' 
εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της 
υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το 
ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των 
παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις 
επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν 
των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως 
υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των 
µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή 
εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν 
του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 
αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) την αριθ. πρωτ 3247 / 24-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης προµηθειών  
β) το γεγονός ότι η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ αποτελεί την µοναδική εταιρεία 
στην Ελλάδα µε πολυετή εµπειρία που κατασκευάζει στολές πυρόσβεσης 
γ) το υπ’ αρ. 33586/12.10.2018 έγγραφο περί αποδέσµευσης πίστωσης 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση: 
 

1. Για την αποδοχή του αιτήµατος του προµηθευτή Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ και 
την πληρωµή της συµβατικής αξίας των προϊόντων µε την παράδοσή 
τους µε ένταλµα προπληρωµής 
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2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 348/2018 ως προς το εδάφιο [4] µε 
την προσθήκη της φράσης «µε την έκδοση Χ.Ε. προπληρωµής µε 
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας κ. Κούνη Απόλλωνα κλάδου ΥΕ Εργατών 
∆ασοπυρόσβεσης», ποσού 8.080,28€ για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης της προµήθειας βραδύκαυστων στολών δασοπυρόσβεσης για 
τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

3. Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση 
του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 348/2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως έχει. 

 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
� τα άρθρα 32, παρ.1 και 2, 33, 34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 

114/59 τεύχος Α') 
� υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ 
� την αριθ. πρωτ 3247 / 24-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

επείγουσας ανάγκης προµηθειών  
� το γεγονός ότι η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ αποτελεί την µοναδική 

εταιρεία στην Ελλάδα µε πολυετή εµπειρία που κατασκευάζει στολές 
πυρόσβεσης 
� το υπ’ αρ. 33586/12.10.2018 έγγραφο περί αποδέσµευσης πίστωσης 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

1. Αποδέχεται το αίτηµα του προµηθευτή Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ και την 
πληρωµή της συµβατικής αξίας των προϊόντων µε την παράδοσή τους 
µε ένταλµα προπληρωµής 

2. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 348/2018 ως προς το εδάφιο [4] µε την 
προσθήκη της φράσης «µε την έκδοση Χ.Ε. προπληρωµής µε 
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας κ. Κούνη Απόλλωνα κλάδου ΥΕ Εργατών 
∆ασοπυρόσβεσης», ποσού 8.080,28€ για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης της προµήθειας βραδύκαυστων στολών δασοπυρόσβεσης για 
τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

3. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής να γίνει εντός τριµήνου από την 
έκδοση του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 348/2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως έχει. 

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

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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