
      Αρ. Απόφασης :  135 /2010 
      Αρ. Πρωτοκόλλου :  6346 
 

 
 
 
  
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

w
w

w
.n

e
a

fi
la

d
e

lf
e

ia
.g

r
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  25 /05/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “Λήψη Απόφασης Δ.Σ.  για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

Συντήρησης &  Επισκευής οχημάτων του Δήμου στον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)»”. 

  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 25/05/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, ύστερα από την 
αριθμ.  πρωτ. 5767/21 – 05 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
5767/21 – 05 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
8.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
9.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
10.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
11.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
15.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
16.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
18.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ   18 ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ 
αρ. πρ. 4978/7 - 05 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα για λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης της Επισκευής και 
Συντήρησης των παρακάτω οχημάτων : 
        1. ΚΗΙ 6434  Απορριμματοφόρο FARIT  
        2. KHI 6617  Απορριμματοφόρο FARIT 
        3. ME 86496  Σάρωθρο BUCHER   
        4. ME 86761  Σάρωθρο BUCHER  
        5. ME 115895  Σάρωθρο BUCHER  
        6. ME 115896  Σάρωθρο BUCHER 
        7. Αρ.Πλ. 103858 Σάρωθρο BUCHER 
        8. ΜΕ 69781  Καδοπλυντήριο JET 40EH 
        9. ME 69855  Kαδοπλυντήριο JET 40EH 
στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)". Η αποκλειστικότητα αυτού προκύπτει από το προσκομισθέν  
έγγραφό του, το οποίο και σας επισυνάπτουμε. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 29/07 Αρ. Πρωτ.19349/03-04-2007, μέχρι να εκδοθεί το 
Προεδρικό Διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), η περίπτωση σύναψης 
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σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, ρυθμίζεται με 
ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'), με το οποίο 
καταργήθηκαν εν μέρει οι διατάξεις του Π.Δ. 346/98 και η αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου, εκτός από την εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών, οπότε η 
αρμοδιότητα ανήκει στη Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του περ. γ, του 
άρθρου 103, του Ν.3463/06. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 ορίζονται τα εξής : 
"οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών : 
α. εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ή καμία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβάζεται 
σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, 
β. εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,  
γ.  στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη". 

 
Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει η ανάγκη απευθείας ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6434, ΚΗΙ 6617, ΜΕ 86496, ΜΕ 86761, ΜΕ 115895, ΜΕ 115896 
Αρ. Πλ. 103858, ΜΕ 69781, ΜΕ 69855 στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)”. Η αποκλειστικότητα αυτού 
προκύπτει από το προσκομισθέν έγγραφό του.  

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος έχει καταθέσει σχετική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με 
λεπτομερή κωδικοποιημένη μορφή ενός εκάστου ανταλλακτικού, σύμφωνα με την οποία οι απαιτούμενες 
εργασίες και τα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων θα τιμολογούνται βάσει 
των προσκομισθέντων τιμοκαταλόγων του. 

Το εκτιμώμενο ποσόν που θα ανατεθεί στον ανάδοχο είναι 60.000.00 € (με Φ.Π.Α. 21%), και είναι 
εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 02.20.6263.004 “Δαπάνες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σε 
εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία”, Προϋπολογισμού έτους 2010.  

Για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό 
με την απόφαση του Υπ. Προεδρίας 3373/390/1975 (Φ.Ε.Κ. 349Β).   

Οι διατάξεις του Π.Δ.28/80 τυγχάνουν εφαρμογής, διότι σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργού 
Οικονομικών Σ2144/192/ΠΟΛ215/87 και 1118148/936/0015/ΕΓΚ.3/92, η προέχουσα σύμβαση, στις 
περιπτώσεις επισκευής των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο, είναι η παροχή της υπηρεσίας και όχι η 
προμήθεια ανταλλακτικών. 

 
Τα απαιτούμενα εκάστοτε ανταλλακτικά και οι εργασίες επισκευής θα προκύπτουν από τη σύνταξη των:  

1. Δελτίο εντολής επιθεώρησης του οχήματος 
2. Δελτίο τεχνικής επιθεώρησης του οχήματος  
3. Δελτίο επισκευής οχήματος (θα προκύψει από τον αντιπρόσωπο) 
4. Πρακτικό επιτροπής περί της γινόμενης επισκευής 

 
Επίσης ο αντιπρόσωπος υποχρεούται :   
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α) να ζητά την σύμφωνη γνώμη των τεχνικών του Δήμου μας για τις διαπιστωθείσες βλάβες από τις 
οποίες θα προκύπτει η ανάγκη  χρησιμοποίησης  νέων ανταλλακτικών.  
β) Οι συντηρήσεις και οι τοποθετήσεις νέων ανταλλακτικών θα πρέπει να γίνονται με βάση την ισχύουσα 
κοινοτική οδηγία τόσο για τις συντηρήσεις όσο για το είδος και την ποιότητα των ανταλλακτικών.  
γ) Χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας από την αντιπροσωπεία.  
δ) Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας.  
ε) Ο αντιπρόσωπος σε περιπτώσεις μη καλής εκτέλεσης εργασίας υποχρεώνεται να επανελέγχει και να 
διορθώνει εκ νέου την εργασία χωρίς να χρεώνει τον Δήμο μας με νέες επιβαρύνσεις.    
 
Παρακαλείται το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, να προβεί στην έγκριση για την απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου στον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)”  
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τα υπ΄ αριθμ. 4264/23-04-10, 4266/23-04 
10, 4691/23-04-10 και 4927/23-04-10 έγγραφα, Αντίγραφο πιστοποίησης αποκλειστικής 
αντιπροσώπευσης για την Ελλάδα της εταιρείας  “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)”, CD με τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών των ανωτέρω 
υπερκατασκευών, αποτελούμενο από 1.389 σελίδες κωδικών ανταλλακτικών, καθώς και τις δ/ξεις 
του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 29/07 Αρ. Πρωτ. 19349/03-04-2007, μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα της παρ.2 
του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α' ), η περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, ρυθμίζεται με ανάλογη 
εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64 Α'), με το οποίο 
καταργήθηκαν εν μέρει οι διατάξεις του Π.Δ. 346/98 και η αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου, εκτός από την εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών, οπότε η 
αρμοδιότητα ανήκει στη Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του περ. γ, του 
άρθρου 103, του Ν.3463/06. 
 
Α. Την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας:  
 
        1. ΚΗΙ 6434  Απορριμματοφόρο FARIT  
        2. KHI 6617  Απορριμματοφόρο FARIT 
        3. ME 86496  Σάρωθρο BUCHER   
        4. ME 86761  Σάρωθρο BUCHER  
        5. ME 115895  Σάρωθρο BUCHER  
        6. ME 115896  Σάρωθρο BUCHER 
        7. Αρ.Πλ. 103858 Σάρωθρο BUCHER 
        8. ΜΕ 69781  Καδοπλυντήριο JET 40EH 
        9. ME 69855  Kαδοπλυντήριο JET 40EH 
 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80  σε  συνδυασμό με  την  απόφαση  του  Υπ. Προεδρίας 
3373/390/1975 (Φ.Ε.Κ. 349Β) και με τις Εγκυκλίους του Υπουργού Οικονομικών Σ2144/192/ΠΟΛ215/87 
και 1118148/936/0015/ΕΓΚ. 3/92. 

Β. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου 
στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την επωνυμία ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI)", σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 
60/2007.  
 
Γ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 60.000€ (με ΦΠΑ 21%) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6263.004 με 
τίτλο «Δαπάνες Συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά 
συνεργεία» προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  135 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 

Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Γρετζελιάς Π. 
Γεωργαμλής Λ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
Γατσούλης Στ.  

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 
2. Γ.Γ. 
3. ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
4. ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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