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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: ..67/2016.. 

 
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: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΔΑ: 7ΗΠ5Ω93-5ΟΓ



Σελίδα 3 από 6 
 

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. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..67/2016.. 
 
� 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»». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 

2. Την υπ’ αρ. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016» 

3. Το υπ’αριθµ. 13805/13-10-2015 έγγραφο ΕΥ∆ΑΠ 
4. Την από 7-11-2015 Βεβαίωση Αδυναµίας της ∆ιευθύντριας Τ.Υ. 

εκπόνησης της µελέτης. 
5. Την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015   απόφαση του 

Υπ. Οικονοµιας, Υποδοµων, Ναυτιλιας & Τουρισµου-Γενικη 
Γραµµατεια Τ. Υπ.Υ.Με.∆ι. Γεν. ∆/Νση ∆ιοικ. Υποστηριξης,  περί της 
Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 
2015, που ισχύει έως 20-3-2016. 

6. Τον από 18/11/2015 Υπολογισµό Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης 
της Μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

7. Την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.10757/ΦΝ 439.6/15-2-2016 απόφαση του 
Υπ. Οικονοµιας, Υποδοµων, Ναυτιλιας & Τουρισµου-Γενικη 
Γραµµατεια Τ. Υπ.Υ.Με.∆ι. Γεν. ∆/Νση ∆ιοικ. Υποστηριξης, περί της 
Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016, 
που ισχύει από 21-3-2016 έως 20-3-2017. 

 
Με το (3) σχετικό έγγραφό της, η ΕΥ∆ΑΠ προκειµένου να προχωρήσει στον 

έλεγχο της Οριστικής Υδραυλικής «Μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις 
περιοχές Αγ. Παρασκευής-Αγ. Αγγέλων-Φασίδερι ∆.Κ. Άνοιξης» ζήτησε την εκπόνηση 
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γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης για τη στατική µελέτη του δοµικού µέρους και των 
αντιστηρίξεων των αντλιοστασίων. 

Με το από 7-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δηλώνεται η 
αδυναµία σύνταξης της  ανωτέρω µελέτης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου 
και µη ύπαρξης απαραίτητου εξοπλισµού.  
 Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ανάθεση της µελέτης σύµφωνα µε το 
Ν.3316/05 και το Ν.3463/06 όπου είναι δυνατή η απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης µε 
µέγιστη αµοιβή το 30% της Α’ τάξης πτυχίου για την κατηγορία Μελετών Γεωτεχνικά. 
Σύµφωνα µε το (6) ανωτέρω έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η 
αµοιβή της µελέτης του θέµατος εκτιµάται σε 17.738,52€ (συµπ/νου ΦΠΑ 23%). Στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου κατατέθηκαν τρεις οικονοµικές προσφορές για τη 
συγκεκριµένη µελέτη, τις οποίες θέτουµε υπόψη σας. 
 Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης: 
«Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. 
Άνοιξης» στο µελετητικό γραφείο “Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ” αντί ποσού 15.990,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, το οποίο κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά. 

Προκειµένου να ανατεθεί και να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης, παρακαλούµε 
όπως εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) στον Κ.Α. 25.7412.0059 “Γεωτεχνικές µελέτες- 
έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. 
Άνοιξης ” Οικονοµικού Έτους 2016. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται όπως: 

1. Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 15.990,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στον Κ.Α.  25.7412.0059 “Γεωτεχνικές µελέτες- 
έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. 
Άνοιξης ” Οικονοµικού Έτους 2016 

2. Εγκρίνει την ανάθεση  της «Γεωτεχνικής µελέτης για την κατασκευή των 
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»  στο µελετητικό γραφείο 
“Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ”:  µε επαγγελµατική έδρα: Εµµ. Παπαδάκη 19, Ν. 
Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121,τηλ. 210 2709620, µε ΑΦΜ: 099753860 Α.Μ : 591, που 
διαθέτει Ε’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) 
για σύνολο δαπάνης 15.990,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

3. Εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο 
Οικονοµικών 
� Την υπ’ αρ. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης 

προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016» 
� Το υπ’αριθµ. 13805/13-10-2015 έγγραφο ΕΥ∆ΑΠ 
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� Την από 7-11-2015 Βεβαίωση Αδυναµίας της ∆ιευθύντριας Τ.Υ. εκπόνησης της 
µελέτης. 
� Την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015   απόφαση του Υπ. 

Οικονοµιας, Υποδοµων, Ναυτιλιας & Τουρισµου-Γενικη Γραµµατεια Τ. 
Υπ.Υ.Με.∆ι. Γεν. ∆/Νση ∆ιοικ. Υποστηριξης,  περί της Aναπροσαρµογής τιµής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών  για το έτος 2015, που ισχύει έως 20-3-2016. 
� Τον από 18/11/2015 Υπολογισµό Προεκτίµησης Αµοιβής Εκπόνησης της 

Μελέτης 
� Την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.10757/ΦΝ 439.6/15-2-2016 απόφαση του Υπ. 

Οικονοµιας, Υποδοµων, Ναυτιλιας & Τουρισµου-Γενικη Γραµµατεια Τ. 
Υπ.Υ.Με.∆ι. Γεν. ∆/Νση ∆ιοικ. Υποστηριξης, περί της Aναπροσαρµογής τιµής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2016, που ισχύει από 21-3-2016 έως 20-3-2017. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Στάικου για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για την 
κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης» και διαθέτει 
πίστωση ύψους €15.990,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.  
25.7412.0059 “Γεωτεχνικές µελέτες- έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων 
των έργων αποχ. Ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης” του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2016. 

2. Αναθέτει την σύνταξη της µελέτης «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των 
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης» στο µελετητικό γραφείο 
“Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ”:  µε επαγγελµατική έδρα: Εµµ. Παπαδάκη 19, Ν. 
Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121,τηλ. 210 2709620, µε ΑΦΜ: 099753860 Α.Μ : 591, που 
διαθέτει Ε’ τάξης µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες) 
για σύνολο δαπάνης €15.990,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 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 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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