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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2015..
της 10ης-3-2015
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..80/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..10ης/3/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..10η Μαρτίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..6272/6-3-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015
για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015
για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής Προστίµου για
Τροχαία Παράβαση Αυτοκινήτου του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 56384 µάρκας CASE
580S, (2) ME 122412 µάρκας KOMATSU, (3) ME 88139 µάρκας JCB, (4) ME 59570
µάρκας CASE 590, και (5) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, στα Πλαίσια της
Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου
του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 1.
έκδοση άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) του οχήµατος µάρκας IVECO µε αρ. πλαισίου
ZCFA1VM0402553805, και 2. καταβολή τελών κυκλοφορίας 2015 του ανωτέρω
οχήµατος.».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Aντικατάστασης Χλωριωτή στη ∆εξαµενή Πόσιµου
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 9: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία Υβριδικού
Ταχυδροµείου»».
ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση: Α)Πρακτικού Νο1 (12-01-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού
προϋπολογισµού 24.747,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,
Β)∆ιάθεση πίστωσης ποσού 24.747,00€ µε χρέωση του Κ.Α. 25.6633.0001 του
Προϋπολογισµού µε την ονοµασία «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου
Νερού»,
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Γ)Επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου
Πόσιµου Νερού», προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% µε
την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 11: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση &
επισκευή µεταφορικών µέσων »».
ΘΕΜΑ 12: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 13: «Έγκριση πρακτικών για τη «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών,
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» και λήψη σχετικής
απόφασης».
ΘΕΜΑ 14: «Έγκριση πρακτικού
ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015
και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 15: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2015 για
τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 16: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή
εφηµερίδων του άγονου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών»».
ΘΕΜΑ 17: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη
σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 18: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015,
που αφορά βεβαιωµένη οφειλή του ∆ήµου ∆ιονύσου που συµψηφίστηκε από τη ∆ΟΥ
Κηφισιάς προς µείωση φορολογικού προστίµου».
ΘΕΜΑ 19: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ.
έτους 2015».
ΘΕΜΑ 20: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015,
που αφορά λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης από τους ΚΑΠ για την εξόφληση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (ΚΥΑ 38560/26-9-13)».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση βεβαιωµένης
οφειλής και β) έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής».
ΘΕΜΑ 22: «Επείγουσα ανάθεση της εργασίας ¨Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε
αδέσποτα ζώα¨»».
ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους
2015».
ΘΕΜΑ 24: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή για
την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015».
ΘΕΜΑ 25: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικών
επιµελητών».
ΘΕΜΑ 26: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 140,22 € για την εξόφληση
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών δηµοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 35627/10-11-2015
ανακοίνωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 27: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Οικονοµικού Έτους 2015 για την «Υπηρεσία προελέγχου µελέτης για την ανακατασκευή
7 παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 28: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 21.178,68 € για το έργο:
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».».
ΘΕΜΑ 29ο: «1. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.186,96 € για το έτος
2015 για το έργο: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου
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(χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» της ∆.Κ. Αγ.
Στεφάνου.
2. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.078,15 € για το έτος 2015 για το
έργο: «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».
 ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας ∆εσποινας ΤΟΚΟΥΖΙ∆ΟΥ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 500€ για ζηµιές απο συνδυαστική πτώση
δένδρου & κολώνας ∆ΕΗ επι της περιφραξης της ιδ/σιας της».
ΘΕΜΑ 31ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 597€ για ζηµιές που υπέστη το αυτ/τό του από πτώση
επι λακούβας στο οδόστρωµα».
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
Στάικος Θεόδωρος
2. Κοντάκης Κυριάκος
Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Καλαφατέλης Ιωάννης
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆..
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά την συζήτηση του 18ου θέµατος της Η.∆..
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..80/2015..
 ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας ∆εσποινας ΤΟΚΟΥΖΙ∆ΟΥ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 500€ για ζηµιές απο συνδυαστική πτώση
δένδρου & κολώνας ∆ΕΗ επι της περιφραξης της ιδ/σιας της».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος.
ΣΧΕΤ. 1. το µε αρ.πρωτ. 4638/18.2.15 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων
2. Η µε αρ.πρωτ. 1811/22.1.15 αίτηση της ενδιαφερόµενης
3. το µε αρ.πρωτ. 1811/4.2.15 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος
4. η απο 21.1.15 εκτίµηση επισκευής ζηµιών-προσφοράς του Ι.Ξάνθου
ΑΙΤΗΜΑ:
Με το υπο σχετ. (1) έγγραφο, µας διαβιβάσθηκε η υπο σχετ. (2) αίτηση της
ενδιαφερόµενης µε την οποία ζητείται η αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν τα
κάγκελα της περίφραξης και η εξώπορτα του σπιτιού [Πετρίτη 4-∆ροσιά] απο πτώση επ'
αυτών κολώνας της ∆ΕΗ που προκλήθηκε απο προηγούµενη πτώση στα καλώδια του
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δικτύου πεύκου ευρισκοµένου σε κοινόχρηστο χώρο στη πλατεία και δη επι της
πλατείας της ∆ροσιάς.
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Κατά την έννοια των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ ευθύνη του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ προς
αποζηµίωση γεννάται από εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους, ή από
παράλειψη προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες που
τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας,
ή εξαιτίας τους και δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του
∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα οργάνου που ενήργησε
εντός του κύκλου των υπηρεσιακων του καθηκόντων (ΑΕ∆ 5/95 Ελλ∆νη 1995/562, ΣτΕ
3308/96 ∆ι∆ικ 1997/204).
2. Στο αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές
αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην αρµοδιότητα των
∆ήµων εµπίπτει σύµφωνα µε την παρ. γ11 του αρ. 75 Κ∆Κ

«η µέριµνα και λήψη

µέτρων για τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος
σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των
υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις
οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην αρµοδιότητα
των ∆ήµων ανήκει «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους
κοινοχρήστους χώρους». Περαιτέρω σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2δ του αρ.
83 ν 3852/10 στο πεδίο ευθύνης των δήµων εντάσσεται “η συντήρηση των
δηµοτικών οδών, η συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών
αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της ∆.Κ”
3.

Σύµφωνα µε το

αρ. 72 Ν 3852/10 «1. Η Οικονοµική Επιτροπή

είναι όργανο

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και

έχει τις

ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ)
«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και

τον εξώδικο συµβιβασµό ή την

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση
λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. …..»
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Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες

του

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να
καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο ή
δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω διάταξη
τρόπο µε τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.
Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, ήτοι: α)
παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργά-νων του
δήµου

η οποία δηµιουργεί αντικειµενική ευθύνη του δήµου κατά τις διατάξεις των

άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής,
καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο
αξιόπιστο και να αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών
στοιχείων και γ) αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη του οποίου να προκύπτει από δηµόσιο
έγγραφο, µεταξύ της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας, υπό την έννοια
ότι η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των
πραγµάτων µπορεί να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα,
Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι
το συµβιβασµού αφού υφίσταται
α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του
δήµου - όπως παράλειψη συντήρησης κοινοχρήστων χώρων δια της παράβλεψης της
επικινδυνότητας πτώσης του πεύκου.
β) αποδεικνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα

έγγραφα και

συγκεκριµένα το έγγραφο απόψεων/αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος (σχετ. 3) οι
συνθήκες πρόκλησης της ζηµιάς και η ζηµιά, ενω απο την έκθεση εκτίµησης/ επισκευής
προκύπτει το ύψος της δαπάνης αποκατάστασής της (σχετ. 4 ) και
γ) επιβεβαιώνεται από τα προαναφερόµενα έγγραφα κατά τρόπο αντικειµενικό &
αδιαµφισβήτητο ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή
παράλειψης και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από τα βεβαιωθέντα
πραγµατικά περιστατικά σε συνδυασµό µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας η φερόµενη
ως ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη ήταν ικανή, από µόνη της, χωρίς την συνδροµή
άλλων παραγόντων, να επιφέρει τις προβαλλόµενες ζηµίες .
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Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης που
επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του ∆ηµότη
σε χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας)
δικαστικής υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης

δαπάνης προς

αποζηµίωση, φρονούµε πως συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν
λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή
για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περι καταβολής της αιτουµένης
δαπάνης υπο τη προϋπόθεση της προσκοµιδής απο την αιτούσα του πρωτοτύπου
παραστατικού της δαπάνης επισκευής
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 Τις διατάξεις των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ
 Τις διατάξεις του αρ. 75 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006).
 Τις
τοποθετήσεις
των
∆ηµοτικών
Συµβούλων
(λεπτοµέρειες
στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση για τον εξώδικο συµβιβασµό και την καταβολή της
αιτουµένης δαπάνης ποσού €500 στη δηµότισσα κα ∆εσποινα ΤΟΚΟΥΖΙ∆ΟΥ για ζηµιές
από συνδυαστική πτώση δένδρου & κολώνας ∆ΕΗ επί της περίφραξης της ιδιοκτησίας
της µε τη προϋπόθεση της προσκοµιδής από την

αιτούσα

του

πρωτοτύπου

παραστατικού της δαπάνης επισκευής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Στάϊκος Θεόδωρος
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
5. Καλαφατέλης Ιωάννης
6. Κοντάκης Κυριάκος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
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- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- Νοµική Υπηρεσία.
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