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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-3-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..49/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/22-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..7135/18-3-2016.. 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: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του 
Κλαδοτεµαχιστικού  Μηχανήµατος του ∆ήµου» 

ΘΕΜΑ 1ο:  «∆έσµευση   και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προυπολογισµού ο.ε 
2016 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  προϋπολογισµό   
του ∆ήµου  ο.ε.  2016 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13/2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 246/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2016 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 17/2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2016 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
αντλητικού συγκροτήµατος Booster, συνολικού προϋπολογισµού 16.605,00€». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού 113.959,99€». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Καθορισµός ποσοστού µειωµένου τιµολογίου Τελών Ύδρευσης σε 
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».  
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ΘΕΜΑ 13ο:« Καθορισµός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού, 
Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Οκτωβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Νοεµβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆εκεµβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για το έτος 
2016 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας»».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β)   Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.355,57 € για το 
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 68.494,03 € για το έργο: 
«Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 117.823,99€ για την 
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» στη 
δ.κ. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κας Βιθυνού Αναστασίας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο όχηµά της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Συµεών για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµά του». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Νικολάου για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµά του».  
ΘΕΜΑ 27ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής 
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και 
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε Σεµινάριο 
που αφορά ‘Το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού.». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 10ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
 Ο ∆ήµαρχος και πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 
συζήτησης του θέµατος «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του 
Κλαδοτεµαχιστικού  Μηχανήµατος του ∆ήµου» λέγοντας ότι το µηχάνηµα χρήζει 
άµεσης επισκευής. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και 
Συντήρηση του Κλαδοτεµαχιστικού  Μηχανήµατος του ∆ήµου» ως κατεπείγον. 
 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..49/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του 
Κλαδοτεµαχιστικού  Μηχανήµατος του ∆ήµου» 

 
 
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.  
 
2. Ως γνωστόν, ο ∆ήµος διαθέτει ένα κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα στη δηµοτική 
ενότητα ∆ιονύσου (µάρκας Duecker τύπου DMS 500 Mix Shredder, µε 
ενσωµατωµένο γερανό αυτοφόρτωσης) το οποίο λειτουργεί σε καθηµερινή βάση µε 
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εντατικό ρυθµό, λόγω των πολλών πράσινων απορριµµάτων της περιοχής, 
προκειµένου να ελαχιστοποιεί τον όγκο τους και το συνακόλουθο κόστος διαχείρισής 
τους. 
Το εν λόγω µηχάνηµα, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 5902/8.3.2016 έγγραφο του κ. 
Μπάση Αναστάσιου, Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του 
∆ήµου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, από την Πέµπτη 25.2.2016 σταµάτησε να 
λειτουργεί λόγω βλάβης συµπλέκτη και κοχλία προώθησης του υλικού. 
 
3. Έχοντας ως δεδοµένο ότι  
• ο ∆ήµος δεν διαθέτει εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρησης µηχανηµάτων γενικά, 

αλλά και του συγκεκριµένου µηχανήµατος ειδικά,  
• ο ∆ήµος δεν διαθέτει ενεργή σύµβαση συντήρησης του συγκεκριµένου 

µηχανήµατος για το 2016, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός έτους 2016 του 
∆ήµου επικυρώθηκε µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής στις 2.3.2016 (αρ. πρωτ. 17192/6551), ούτε συνεχιζόµενη 
σύµβαση συντήρησης από το 2015, 

• ο ∆ήµος καθηµερινά συλλέγει µεγάλο όγκο κλαδιών (λόγω του ότι φέτος οι 
πρώιµα ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου – Μαρτίου έχουν 
προκαλέσει την παραγωγή πολλών πράσινων απορριµµάτων από κλαδέµατα σε 
κήπους δηµοτών, κλπ) τα οποία δεν µπορούν να συσσωρεύονται στο χώρο του 
κλαδοτεµαχιστή χωρίς να τεµαχίζονται άµεσα και να αποµακρύνονται, τόσο για 
λόγους περιβαλλοντικούς όσο και πυροπροστασίας (λόγω των ανοιξιάτικων 
καιρικών συνθηκών που προαναφέρθηκε), 

ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ Μπάσης ζήτησε από την εταιρία Περιβαλλοντική 
Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε., ανάδοχο κατά το 2015 της συντήρησης του κλαδοτεµαχιστικού 
µηχανήµατος, να µεταβεί επί τόπου, να ελέγξει και κατόπιν άµεσα αποκαταστήσει την 
βλάβη προκειµένου αυτό να επαναλειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό. 
 
4. Πράγµατι, η εταιρία Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. έλεγξε τη βλάβη και 
απέστειλε στο ∆ήµο τη συνηµµένη έκθεση – οικονοµική προσφορά (παράγραφος Α) 
για την επισκευή της καταστροφής του συµπλέκτη που παρεµβάλλεται µεταξύ του 
γραναζιού οδήγησης και του άνω αριστερού κοχλία προώθησης του υλικού (η οποία 
απαιτεί την αντικατάσταση του κατεστραµµένου κόµπλερ (συµπλέκτη) του άνω 
αριστερού στροφείου και του οδηγού (αµορτισέρ) της αλυσίδας) του 
κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος, µε κόστος εργασίας 928,00 και ανταλλακτικών 
3.080,00 €, δηλαδή για σύνολο 4.008,00 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
4.929,84 €. 
 
5. Πέραν της ανωτέρω απαιτούµενης επισκευής βλάβης, η εταιρία ενηµέρωσε το 
∆ήµο µε την προαναφερθείσα έκθεσή της (παράγραφος Β), για την ύπαρξη µίας 
ακόµη φθοράς η οποία αποτελεί εν δυνάµει κίνδυνο νέας σοβαρής βλάβης και 
ακινησίας του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος, µε κόστος αποκατάστασης (της 
ζηµιάς που, νοµοτελειακά, θα προκύψει) που δεν µπορεί να εκτιµηθεί και πού 
πιθανόν να είναι µεγαλύτερο του κόστους (το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια) 
προληπτικής επέµβασης σήµερα. 
Η εν λόγω φθορά συνίσταται στο στράβωµα του εσωτερικού άξονα του αντιδιαµετρικά 
αντίθετου (του προαναφερόµενου κοχλία της παραγράφου 4) κοχλία προώθησης του 
υλικού και φθοράς του συµπλέκτη του. 
Για την αποκατάσταση της ζηµιάς απαιτείται κόστος εργασίας 696,00 και 
ανταλλακτικών 2.867,50 €, δηλαδή για σύνολο 3.563,50 € και συµπεριλαµβανοµένου 
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του ΦΠΑ 4.383,11 €, το οποίο αφορά στην αντικατάσταση του κόµπλερ (συµπλέκτη) 
του άνω δεξιού στροφείου και του άξονά του. 
 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγείται προς την Ο.Ε. του 
∆ήµου  

o την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της επισκευής της βλάβης (της 
παραγράφου 4) του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος µάρκας Duecker τύπου 
DMS 500 Mix Shredder (µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών), 
συνολικής δαπάνης 4.008 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.929,84 €,  

o την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της προληπτικής συντήρησης (της 
παραγράφου 5) του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος µάρκας Duecker τύπου 
DMS 500 Mix Shredder (µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών), 
συνολικής δαπάνης 3.563,50 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.383,11 
€,  

o την έγκριση δαπάνης (συνολικό ποσό 9.312,95 €) και διάθεση ισόποσης 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Λοιπών Μηχανηµάτων», και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ 
……./2016).   

   
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το γεγονός ότι το θέµα εγκρίθηκε να συζητηθεί ως κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 

Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της επισκευής της βλάβης (της 
παραγράφου 4) του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος µάρκας Duecker τύπου 
DMS 500 Mix Shredder (µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών), 
συνολικής δαπάνης 4.008 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.929,84 €.  

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της προληπτικής συντήρησης (της 
παραγράφου 5) του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος µάρκας Duecker τύπου 
DMS 500 Mix Shredder (µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών), 
συνολικής δαπάνης 3.563,50 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.383,11 
€.  

3. Εγκρίνει τη δαπάνη της επισκευής των βλαβών του κλαδοτεµαχιστικού 
µηχανήµατος µάρκας Duecker τύπου DMS 500 Mix Shredder και διαθέτει 
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πίστωση ποσού €9.312,95 σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή Λοιπών Μηχανηµάτων», και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαυγεια». 
 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 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
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