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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2018..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 2ης-5-2018
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..132/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..11ης/2-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .2η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 15646/27-42018.. 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 δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της
ετήσιας συνδροµής έτους 2018 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»».
ΘΕΜΑ 2ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για τη συµµετοχή
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την
επιµόρφωσή τους».
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την ανάθεση «Καθαρισµός
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Νο.2 (∆ικαιολογητικών κατακύρωσης)
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ.
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0 Α∆ΑΜ: 17REQ002273848 2)
Κατακύρωση του διαγωνισµού στην
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ
998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων
γυµναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού
εξοπλισµού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης οριστικού
αναδόχου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου
για την µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΟ
∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 190.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV:
79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), Α∆ΑΜ:
18REQ002699016 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 µελέτης, των όρων του
συνοπτικού διαγωνισµού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµό επιτροπής για την διεξαγωγή του
διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη
µειοδοτών
για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».
 ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού
∆ήµου A΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της µελέτης και καθορισµός των όρων διακήρυξης για
την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την
λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2018» στον ∆ήµο
∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και
ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν
για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής
µαθητών των γυµνασίων Αγίου Στεφάνου και ∆ροσιάς και µαθητών του
College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει
του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων
∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της
µελέτης και των όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή
του συνοπτικού διαγωνισµού “».
ΘΕΜΑ 17ο: «Επικαιροποίηση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής παροχή
εντολής νοµικής εκπροσώπησης».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιµων Οικιακών Απορριµµάτων Εσωτερικού και
Εξωτερικού Χώρου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
Συµµετοχή Υπαλλήλου σε Επιµόρφωση στον Τοµέα της Ασφάλειας και
Υγιεινής στην Εργασία».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα της
κ. Κουτσαντώνη Μαρίας
περί καταβολής
αποζηµίωσης συνολικού ποσού 230,00 ευρώ για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου
της από πτώση σε λακκούβα επί του οδοστρώµατος».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Στάικος Θεόδωρος
3.Κοντάκης Κυριάκος
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
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4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
5. Καλαφατέλης Ιωάννης

4. Κριεµάδης Στέφανος

Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..132/2018..
 ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού
∆ήµου A΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:
1)

Τριµηνιαία Έκθεση – Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού
εσόδων A΄ τριµήνου 2018.

2)

Τριµηνιαία Έκθεση– Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού
δαπανών A΄ τριµήνου 2018.

Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/10, ορίζεται ότι:
«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονοµικής

λειτουργίας

του

δήµου.

Ειδικότερα

έχει

τις

ακόλουθες

αρµοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, β) ελέγχει την
υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν
παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του δήµου».
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
39 του Νόµου

4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των
οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου
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υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται
σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η
έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη κάθε τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε
οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε
την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό
έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης
από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε
την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην
καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό
συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας,
δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο.
Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και στο διαδίκτυο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»),
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον
Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη
συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
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Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η

αριθ. οικ.

40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται
στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και
Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στην τριµηνιαία έκθεση, ως

προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του

προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την
οικονοµική επιτροπή.
Με την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2018 και
επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
Έχοντας υπόψη:
− την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39
του Νόµου

4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
− την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση
Υπουργού

Εσωτερικών

περιλαµβάνονται

στην

περί

«Καθορισµού

έκθεση

των

στοιχείων

αποτελεσµάτων

τα

εκτέλεσης

οποία
του

προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών»
− την

αριθ.

333/2017

(Α∆Α:

6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)

απόφαση του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού
έτους 2018 και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
− τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται
στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου.
− Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων A΄ τριµήνου του έτους
2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
− Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών A΄ τριµήνου του
έτους 2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2.
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Παρακαλούµε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
κατάρτιση και την υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης
του προϋπολογισµού του A΄ τριµήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων A΄ τριµήνου του έτους
2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών A΄ τριµήνου του
έτους 2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2.
Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο
ισολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2016.
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 39 του Νόµου 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014)
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’)
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα
οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών»
 την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του
οικονοµικού έτους 2018
και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ.
103503/36449/22-1-2018
απόφαση
του
Συντονιστή
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
 τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως
αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου.
 Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων A΄ τριµήνου του
έτους 2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
 Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών A΄ τριµήνου
του έτους 2018, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ
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Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά.
Καταρτίζει και υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του A΄ τριµήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων A΄ τριµήνου του έτους
2018, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 1.

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών A΄ τριµήνου του
έτους 2018, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 2.
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Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο
ισολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2016.
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος.
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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