ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2018..
της ..2/7/2018..

..Αριθ. Απόφασης: 397/2018..
ΘΕΜΑ31ο:«∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13ης/2-7-2018 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Σήµερα την ..2α Ιουλίου 2018.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:00.. το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, συνεχιζόµενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 266-2018 σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό
Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3,
ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 21787/22-6-2018.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε
σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 &
67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.»
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006
(Κ.∆.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ..26.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
10. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
14. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ.
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
10. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
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17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
18. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
20. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σηµερινή Συνεδρίαση.
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ.
Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης
Χαράλαµπος.
Προσελεύσεις:
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα
Στέλλα –Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέµατος.
• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 43ου θέµατος.
Αποχωρήσεις:
• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος.
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα,
Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Ράικος ∆ηµήτριος,
Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 5ου θέµατος.
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 10ου θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος .
• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21ου θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέµατος
 Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασηµίνα υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέµατα µε α/α 6 και 7 αποσύρθηκαν από την Η.∆.
..Αριθ. Απόφασης: 397/2018..
 ΘΕΜΑ 31ο:«∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Η Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..31ου.. της ηµερήσιας διάταξης θέµατος έδωσε το λόγο
στον ∆ήµαρχο κ. Ζαµάνη ∆ιονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.
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Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος είπε τα εξής:
1) Την αριθ. 189/2017 πράξη του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο VII Tµήµα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία: «….6. Κατά παράβαση των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 200 και της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, στα
δικαιολογητικά του ελεγχόµενου χρηµατικού εντάλµατος δεν περιλαµβάνεται απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου που να εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των επίµαχων
υπηρεσιών, ούτε άλλωστε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαιη παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο β΄εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016…».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά για
πληρωµή του αναδόχου» του Νόµου 4412/2016 σύµφωνα µε τις οποίες: «…5. Στις
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα
εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η
πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 219 «Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών» του Νόµου 4412/2016 σύµφωνα µε τις οποίες: «1. Η παραλαβή των
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύµφωνα µε την [Αρχή Τροποποίησης] “παράγραφο 3” - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 48 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-1216 [Τέλος Τροποποίησης] του άρθρου 221. …..…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφαση του, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων» του Νόµου 4412/2016 σύµφωνα µε τις οποίες: «……11. Στις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) [Αρχή Τροποποίησης] «Συγκροτείται τριµελές ή
πενταµελές γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)» - ΠΡΟΣΘ.
ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 49Ε ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 [Τέλος Τροποποίησης]……. δ) Για την
παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου
οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να
έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή
την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη
αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.
5) Tην αριθ. 115/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,(Α∆Α 6ΨΩΘΩ93-Θ09) µε την
οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου.
6) Την υπ΄αριθ 150/12-6-2017(Α∆Α:6ΠΖΦΩ93-365)Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την
έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση της µελέτης και των ορών της
διακήρυξης για την Περίθαλψη και Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς .
6) Την αριθ. Πρωτ. 21445/17-7-2017 ( 17SYMV001802659 2017-08-10) σύµβαση του ∆ήµου
µε το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙ∆Η Α.Ε ,ΑΦΜ:
094497287 ∆.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ∆/νση: 21ο ΧΙΛ. Λ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ , ΠΙΚΕΡΜΙ , ΤΚ 146
71 , για την εκτέλεση των υπηρεσιών «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
» και διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της.
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7) Το απο 15/5/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) της
Επιτροπής του ∆ήµου, που αφορά στο ΤΠΥ αρ.20/15-5-2018 ποσού 20.625,17 του
τµήµατος του συµβατικού αντικειµένου της παροχής Προµήθειας - υπηρεσιών «Εργασίες
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς » Σχετικό, το παρακάτω τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών ,της ως άνω εταιρείας.
Α/Α ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

1

ΑΡΙΘ ΤΙΜ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙ∆Η Α.Ε

20/15-5-2018

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
62.000,00

ΠΟΣΟ
ΤΙΜ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.625,17 12.723,89

Σας διαβιβάζουµε τα ως άνω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης)
υπηρεσιών για την έγκρισή του.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια και θα αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών.
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της εκτέλεσης των
υπηρεσιών.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006.
 Τις διατάξεις των άρθρων 200, 219 και 221 του Ν. 4412/2016.
 Τις διατάξεις των άρθρων 221 παρ.παρ.11 και 22 παρ. 49ε του Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/612-16
 Την αριθ. 189/2017 πράξη του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών στο VII Tµήµα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Tην αριθ. 115/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 Την αριθ.150/12-6-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
 Την αριθ. Πρωτ. 21445/17-7-2017 σύµβαση.
 Το από 15-5-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
 Το αρ. πρωτ. 20/15-5-2018 τιµολόγιο.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το από 15-5-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης καλής εκτέλεσης )
που αφορά στο αρ. 20/15-5-2018 ποσού 20.625,17€ τιµολόγιο, για την παραλαβή τµήµατος
του συµβατικού αντικειµένου, της εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ
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∆/νση: 21ο ΧΙΛ. Λ,

Ο χειριστής του φακέλου να κοινοποιήσει την παρούσα στον ανάδοχο της εκτέλεσης των
υπηρεσιών
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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