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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  7η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 21ης Φεβρουαρίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 71/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 7ης 21-02-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την 
αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ 05178/17-2-2023 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία 
Λευκώματος σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου 
Διονύσου, συνολικού ποσού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσίας καθαρισμού Οικοπέδων & 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία και Υπηρεσιών Καθαρισμού – 
Απομάκρυνση Φυσικής Βλάστησης (Υλοτομίες) και Καλαθοφόρου Αυτοκινήτου 
συνολικού προϋπολογισμού 689.502,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 
24%  και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”συνολικού προϋπολογισμού 711.512,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 
 ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης των υπ’ 

αριθ. πρωτ. 47273/16.12.2021, 47275/16.12.2021 και 
47559/20.12.2021 συμβάσεων προμήθειας μέσων ατομικής 
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 περ. α’ του 
Ν4412/2016». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα». 
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ΘΕΜΑ 6ο: « Έγκριση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού της 10ης 
Φεβρουαρίου 2023 για την ανάθεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (με ΦΠΑ 
24%)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  ''ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ''   
για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  ''ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ''   
για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Μερίδες φαγητού  από την  ''ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
FOOD CULTURE''   για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου 
Διονύσου». 
 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Φωτάκης Ιωάννης  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
           
Αριθμός Απόφασης: 71/2023 

 
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης των υπ’ αριθ. 
πρωτ. 47273/16.12.2021, 47275/16.12.2021 και 47559/20.12.2021 
συμβάσεων προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 
132 παρ.1 περ. α’ του Ν4412/2016». 
 
Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του  Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 
134/09.08.2019 τεύχος Α’), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική 
Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση 
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νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση της .» 
 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, 
όπως παρατίθενται στη συνέχεια.  
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, 
καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω 
των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων 
α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις 
συμβάσεις παραχώρησες έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 
4413/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ 
Οδηγία 22/2017) 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα 
κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι 
τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
έκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η 
τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, θεωρείται ουσιώδης με την 
έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον 
χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως 
(δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η 
σωρευτική συνδρομή τους.(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 
του Ν4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της 
αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή 
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην 
αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν 
στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,  

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η 
σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016) 
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Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας 
τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε 
Ν.4412/2016)  

Στην περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: 
«Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά 
έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο 
και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους 
όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν την συνολική φύση 
της σύμβασης ή της συμφωνίας » 

Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 ) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ) με θέμα : " Τροποποίηση των 
συμβάσεων κατά την διάρκεια τους ". 

Ως δικαιώματα προαίρεσης νοούνται μόνο τα ‘’γνήσια’’ δικαιώματα προαίρεσης 
του Α.Κ. τα οποία αποτελούν διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με 
μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική 
συμφωνία του αναδόχου, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί, με την 
υποβολή της προσφοράς του, τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος 
προαίρεσης από την αναθέτουσα αρχή, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας 
εναπόκειται η ενεργοποίησή του ή όχι....... 
 
Επίσης, οι ρήτρες αναθεώρησης και τα δικαιώματα προαίρεσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τους όρους, με τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν, πχ. 
το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με 
μονομερή της δήλωση (απόφαση), να τα ενεργοποιήσει, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση πάντως θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης, καθώς και τους ειδικότερους όρους ενεργοποίησής τους, όπως π.x. 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανάδοχο εντός προκαθορισμένης, 
στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, προθεσμίας. 
 
Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική 
περιπτωσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά 
περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση 
σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η 
τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα 
αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.  
   
Με τα υπ αριθ. πρωτ.  37637/2.12.2022, 37684/2.12.2022 και 
37636/02.12.2022 έγγραφα του τμήματος προμηθειών, προς τους αναδόχους, 
τους ανακοινώθηκε ότι θα ενεργοποιήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα  
προαίρεσης και ζητήθηκε να προσκομισθούν οι απαιτούμενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης . 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

 Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
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 Την αριθ .πρωτ 47273/16.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος 
με την εταιρεία Ηλίας Λ. Γεωργιόπουλος ΣΙΑ ΟΕ.. 

 Την αριθ .πρωτ 47275/16.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος 
με την εταιρεία Βανός εμπορική εισαγωγική Α.Ε.. 

 Την αριθ .πρωτ 47559/20.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος 
με την εταιρεία ΣΑΦΤΕΚ Εξοπλισμοί ΕΠΕ. 

 Τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής  . 
 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 
 
α)  Την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47275/16.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 7,9,10 & 11 με την εταιρεία  ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.  με Α.Φ.Μ. 094191520,μέχρι το ποσό των 
27.199,48€   συμπ/νου ΦΠΑ 24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και 
σύμφωνα με τους όρους που την  διέπουν . 
β) Την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47273/16.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 6 & 8 με την εταιρεία  Ηλίας Λ. Γεωργιόπουλος ΣΙΑ 
ΟΕ. , με Α.Φ.Μ. 800344591,μέχρι το ποσό των 1.644,98€   συμπ/νου ΦΠΑ 
24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που την  
διέπουν . 
γ) Την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47559/20.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 2,4 & 5 με την εταιρεία  ΣΕΙΦΤΕΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 998983057,μέχρι το ποσό των 
4.096,85€  συμπ/νου ΦΠΑ 24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και 
σύμφωνα με τους όρους που την  διέπουν . 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 Την αριθ .πρωτ 47273/16.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο 
Δήμος με την εταιρεία Ηλίας Λ. Γεωργιόπουλος ΣΙΑ ΟΕ.. 

 Την αριθ .πρωτ 47275/16.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο 
Δήμος με την εταιρεία Βανός εμπορική εισαγωγική Α.Ε.. 

 Την αριθ .πρωτ 47559/20.12.2021 σύμβαση που έχει συνάψει ο 
Δήμος με την εταιρεία ΣΑΦΤΕΚ Εξοπλισμοί ΕΠΕ. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α)  Εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47275/16.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 7,9,10 & 11 με την εταιρεία  ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.  με Α.Φ.Μ. 094191520, μέχρι το ποσό των 

ΑΔΑ: 6ΟΔΝΩ93-ΟΤΣ



Σελίδα 6 από 6 

 

27.199,48€   συμπ/νου ΦΠΑ 24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και 
σύμφωνα με τους όρους που την  διέπουν . 
β) Εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47273/16.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 6 & 8 με την εταιρεία  Ηλίας Λ. Γεωργιόπουλος ΣΙΑ 
ΟΕ. , με Α.Φ.Μ. 800344591, μέχρι το ποσό των 1.644,98€   συμπ/νου ΦΠΑ 
24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που 
την  διέπουν. 
γ)Εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθ .πρωτ 
47559/20.12.2021  σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας , ομάδες 2,4 & 5 με την εταιρεία  ΣΕΙΦΤΕΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 998983057, μέχρι το ποσό των 
4.096,85€  συμπ/νου ΦΠΑ 24% χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και 
σύμφωνα με τους όρους που την  διέπουν. 

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής 
διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

        
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Φωτάκης Ιωάννης 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 

     -Αντιδήμαρχος Ψηφιακών Εφαρμογών Ψηφιακών Πόρων & Φιλοζωίας 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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