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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 43/2017 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 271/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση απευθείας ανάθεσης της  
«Προµήθειας Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – 
υπόλοιπο 2017» (Α. Μ. 155/2017)» 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97- Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 16 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 12 µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την αριθ. 
πρωτ. 28200/43/16-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και 
Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που γνωστοποιήθηκε, λόγω 
κατεπείγοντος, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) την ίδια ηµέρα 
της Συνεδρίασης στα µέλη της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
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∆ήµου, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. 
Πλέσσα Κωνσταντίνου µε βαθµό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη 6) Ανανιάδης Νικόλαος 7)  
Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 8) Παπαλουκά Ευτυχία, 
αναπληρωµατικό µέλος πλειοψηφίας. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το 
οποίο οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του 
Ν. 3852/10, συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 27952/14-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της  «Προµήθειας Καυσίµων 
Κίνησης Οχηµάτων – υπόλοιπο 2017» (Α. Μ. 155/2017)  

 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι:                                                                                         
   
Με την υπ΄αρίθµ. 259/2017 (ΠΑΥ 441/17) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για 
εκτέλεση προµηθειών και την πληρωµή λοιπών δαπανών του ∆ήµου έτους 
2017, και αφορά τους εξής κωδικούς: 
 
- Κ.Α. 02.20.6641.001, µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά 
µέσα (πετρέλαια)», CPV: 09132100-4, ποσού 19.500,00 € 

- Κ.Α. 02.20.6641.003, µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες)», CPV: 09134200-9, ποσού 5.000,00 €.  

 

Εν συνεχεία συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας οι τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή 
υποχρεώσεων στη µελέτη  µε  Α. Μ. 155/2017  που αφορά την «Προµήθεια 
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Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – υπόλοιπο 2017», προϋπολογισµού 24.500,00 
€ .  

 
Κατόπιν προσκλήθηκε η εταιρεία  A.Xατζάκη – Ε.Κόντου ΟΕ¨, ∆/νση 

Αχαρνών 440 Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, ΤΗΛ.: 
210-2511430  µε την  υπ’ αρ. Πρωτ. 27767/10-11-17  Πρόσκληση να καταθέσει 
φάκελο προσφοράς. 

 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος της εταιρείας ήταν καλά 
σφραγισµένος και ανέγραφε τα όσα ορίζονταν στην  υπ’ αρ. Πρωτ. 27767/10-
11-17 Πρόσκληση, προέβη στην αποσφράγισή της.  
 Προς τούτο συντάχθηκε η από 14/11/2017  Γνωµοδότηση  
αξιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία ¨A.Xατζάκη – Ε.Κόντου ΟΕ¨, 
∆/νση Αχαρνών 440 Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, 
ΤΗΛ.: 210-2511430 , µε οικονοµική  προσφορά ως εξής: 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  19.500,00+5.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

24.499.76 € 24.500,00 € 

 
πληροί το σύνολο των προδιαγραφών και είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της 
σχετικής µελέτης, χαµηλότερη από τον προϋπολογισµό και εποµένως 
αποδεκτή. 
 
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  
 

1. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό».  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και 
της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016. 

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 
Α’) και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ. 1δ σχετικά µε τις αρµοδιότητες 
της Οικονοµικής Επιτροπής όπου αναφέρεται ότι «[ αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, [ σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» 
όπως η περίπτωση της εξάντλησης του ποσού της τρέχουσας 
σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για τα οχήµατα του ∆ήµου 
λόγω της µεγάλης αύξησης της τιµής του πετρελαίου κίνησης και της 
αµόλυβδης βενζίνης σε σχέση µε τις προϋπολογισθείσες τιµές κατά 
την σύνταξη της µελέτης (Α.Μ. 126/16 - Ιούλιος 2016) (αύξηση 
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περίπου 7,5 λεπτά /λίτρο για την αµόλυβδη βενζίνη και 14 
λεπτά/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης έχοντας ως τιµές αναφοράς τις 
τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων για τη Νοµαρχία 
Αθηνών). 

4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος 
Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 

5. Των άρθρων 5, 105 & 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95. 

6. Την εξασφαλισµένη πίστωση του προϋπολογισµού έτους 2017 του 
∆ήµου στους Κ.Α. 02.20.6641.001, µε περιγραφή «Προµήθεια 
καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια)», CPV: 09132100-4, 
ποσού 19.500,00 ευρώ και στον  Κ.Α. 02.20.6641.003, µε περιγραφή 
«Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(βενζίνες)», CPV: 09134200-9, ποσού 5.000,00 ευρώ. 

7. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 
259/2017 απόφαση της και την υπ΄ αρίθµ. 441/2017 A.Α.Υ., όπως 
ορίζει το Π.∆. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες ». 

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που 
συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
και αφορά την υπηρεσία «Προµήθεια Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – 
υπόλοιπο 2017» . 

9. Το γεγονός ότι το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι µέχρι 20.000,00 €.  

10.   Την υπ’ αρ. Πρωτ. 27767/10-11-17 Πρόσκληση του ∆ήµου µας. 

11. Το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία υπέβαλε προσφορά, η 
εταιρεία ¨A.Xατζάκη – Ε.Κόντου ΟΕ ¨, ∆/νση Αχαρνών 440 Αθήνα, 
Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, ΤΗΛ.: 210-
2511430, την υπ.΄αρίθµ. Πρωτ. 27772/10-11-17.   

12. Με βάση την προσφορά της εταιρείας τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
κρίθηκαν ορθά, πλήρη και αποδεκτά. Η οικονοµική προσφορά έχει ως 
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. ¨A.Xατζάκη – Ε.Κόντου 
ΟΕ¨, ∆/νση Αχαρνών 440 
Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 
800548631, ∆OY : Ι∆’ 
Αθηνών, ΤΗΛ.: 210-
2511430 

24.499,76 € (ΜΕ Φ.Π.Α.24%) 

  
13. Η  από 14/11/2017  Γνωµοδότηση  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς   
14. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να αποφασίσει : 

 
Την έγκριση των συµβατικών τευχών (τεχνική έκθεση, συγγραφές 
υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) της ανωτέρω προµήθειας,  την 
έγκριση της  από 14/11/2017  Γνωµοδότησης αξιολόγησης οικονοµικής 
προσφοράς  για την «Προµήθεια Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – υπόλοιπο 
2017» και   την ανάδειξη της εταιρείας «A. Xατζάκη – Ε. Κόντου ΟΕ», ∆/νση 
Αχαρνών 440 Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, ΤΗΛ.: 
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210-2511430, e-mail: kontosg43@gmail.com ως αναδόχου της ανωτέρω 
προµήθειας, η οποία προσέφερε το ποσό των 24.499,76 € µε ΦΠΑ 24%.   
 Η πληρωµή της συµβατικής αξίας ποσού 24.499,76 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) για το έτος 
2017 θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την υποβολή ισόποσου 
εξοφλητικού τιµολογίου. 
   
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 43/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
155/2017 σχετική µελέτη και: 
 

1. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 247 Α) ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό».  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και 
της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016. 

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 
Α’) και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ. 1δ σχετικά µε τις αρµοδιότητες 
της Οικονοµικής Επιτροπής όπου αναφέρεται ότι «[ αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, [ σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» 
όπως η περίπτωση της εξάντλησης του ποσού της τρέχουσας 
σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για τα οχήµατα του ∆ήµου 
λόγω της µεγάλης αύξησης της τιµής του πετρελαίου κίνησης και της 
αµόλυβδης βενζίνης σε σχέση µε τις προϋπολογισθείσες τιµές κατά 
την σύνταξη της µελέτης (Α.Μ. 126/16 - Ιούλιος 2016) (αύξηση 
περίπου 7,5 λεπτά /λίτρο για την αµόλυβδη βενζίνη και 14 
λεπτά/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης έχοντας ως τιµές αναφοράς τις 
τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων για τη Νοµαρχία 
Αθηνών). 

4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος 
Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 

5. Των άρθρων 5, 105 & 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’), όπου αυτά δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95. 

6. Την εξασφαλισµένη πίστωση του προϋπολογισµού έτους 2017 του 
∆ήµου στους Κ.Α. 02.20.6641.001, µε περιγραφή «Προµήθεια 
καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια)», CPV: 09132100-4, 
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ποσού 19.500,00 ευρώ και στον  Κ.Α. 02.20.6641.003, µε περιγραφή 
«Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(βενζίνες)», CPV: 09134200-9, ποσού 5.000,00 ευρώ. 

7. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 
259/2017 απόφαση της και την υπ΄ αρίθµ. 441/2017 A.Α.Υ., όπως 
ορίζει το Π.∆. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες ». 

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που 
συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
και αφορά την υπηρεσία «Προµήθεια Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – 
υπόλοιπο 2017» . 

9. Το γεγονός ότι το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι µέχρι 20.000,00 €.  

10.   Την υπ’ αρ. Πρωτ. 27767/10-11-17 Πρόσκληση του ∆ήµου µας. 

11. Το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία υπέβαλε προσφορά, η 
εταιρεία ¨A.Xατζάκη – Ε.Κόντου ΟΕ ¨, ∆/νση Αχαρνών 440 Αθήνα, 
Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, ΤΗΛ.: 210-
2511430, την υπ.΄αρίθµ. Πρωτ. 27772/10-11-17.   

12. Με βάση την προσφορά της εταιρείας τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
κρίθηκαν ορθά, πλήρη και αποδεκτά. Η οικονοµική προσφορά έχει ως 
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. ¨A.Xατζάκη – Ε.Κόντου 
ΟΕ¨, ∆/νση Αχαρνών 440 
Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 
800548631, ∆OY : Ι∆’ 
Αθηνών, ΤΗΛ.: 210-
2511430 

24.499,76 € (ΜΕ Φ.Π.Α.24%) 

  
13. Η  από 14/11/2017  Γνωµοδότηση  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς   
14. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Την έγκριση των συµβατικών τευχών (τεχνική έκθεση, συγγραφές 
υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) της προµήθειας µε τίτλο 
«Προµήθεια Καυσίµων Κίνησης Οχηµάτων – υπόλοιπο 2017»,  την 
έγκριση της  από 14/11/2017  Γνωµοδότησης αξιολόγησης οικονοµικής 
προσφοράς  για την ανωτέρω προµήθεια και   την ανάδειξη της εταιρείας «A. 
Xατζάκη – Ε. Κόντου ΟΕ» (∆/νση: Αχαρνών 440 Αθήνα, Τ.Κ. 11143, ΑΦΜ: 
800548631, ∆OY : Ι∆’ Αθηνών, ΤΗΛ.: 210-2511430, e-mail: 
kontosg43@gmail.com) ως αναδόχου της προµήθειας, η οποία προσέφερε 
το ποσό των 24.499,76 € (µε ΦΠΑ 24%).   
 
 Η πληρωµή της συµβατικής αξίας ποσού 24.499,76 € (µε Φ.Π.Α.) για το έτος 
2017 θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την υποβολή ισόποσου 
εξοφλητικού τιµολογίου. 
 

• Οι κ.κ. Λ.Γεωργαµλής και Α.Κόντος υπερψήφισαν την εισήγηση του 
θέµατος, παρά την αντίθεσή τους στις απευθείας αναθέσεις, λόγω της 
ανάγκης εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και εφόσον το 
σχετικό ποσό είναι εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  271/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
4. Τµήµα Λογιστηρίου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
6. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Αντιδήµαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
8. ∆ιεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/Τµήµα 

∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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