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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 24/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης α΄ διμήνου 2018 και 
μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Μ. 18/2018)» 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 2565/5/26-1-
2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Καλαμπόκης Ιωάννης 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 O κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2614/26-1-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου επί του θέματος: 
 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 
 

Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της  «Προμήθειας Πετρελαίου 
Θέρμανσης Α΄ Διμήνου 2018 και μέχρι ολοκληρώσεως του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού» (Α. Μ. 18/2018)  

 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:                                                                                         
   
Με την υπ΄αρίθμ. 1/2018 (ΠΑΥ 24/2018) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για 
εκτέλεση προμηθειών μεταξύ άλλων και για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης γραφείων του Δήμου έτους 2018, και αφορά τον εξής κωδικό: 
- Κ.Α. 02.10.6643.001, με περιγραφή «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 
γραφείων», CPV: 09135100-5, ποσού 6.200,00 €. 

Με την μελέτη υπ. ‘αρίθμ 18/2018, τo υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης 
για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου μας ανέρχεται σε ποσό 867,36 με Φ.Π.Α. 
24%  

‘Οσoν αφορά το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολεία του 
Δήμου θα καλυφθεί από τα έσοδα των αντίστοιχων σχολικών επιτροπών. Η 
δαπάνη αυτή που αντιστοιχεί στις σχολικές επιτροπές, διαμορφώνεται ως 
εξής: 
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• 1η Σχολική Επιτροπή (Πετρέλαιο θέρμανσης 9.000 λίτρα): 8.972,64 €. 

• 2η Σχολική Επιτροπή (Πετρέλαιο θέρμανσης 15.000 λίτρα): 14.954,40 €. 

 
Εν συνεχεία, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας οι τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή 
υποχρεώσεων στη μελέτη  με  Α. Μ. 18/2018  που αφορά την «Προμήθεια 
Πετρελαίου Θέρμανσης γραφείων και κτιρίων», προϋπολογισμού 24.794,40 € 
.  

Κατόπιν προσκλήθηκε η εταιρεία ¨ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ¨,Εμπόριο πετρελαίου, Δ/νση Βιλτανιώτη 27, Κ. 
Κηφισιά,ΑΦΜ: 998323067, ΔOY : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210-8000783  με την  υπ’ 
αρ. Πρωτ. 2478/25-01-18 πρόσκληση να καταθέσει φάκελο προσφοράς. 

 

Η εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα τον φάκελο με την οικονομική προσφορά 
της με Αρ. πρωτ. 2543/26-01-2018 στην αρμόδια υπηρεσία και αφού 
διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της εταιρείας ήταν καλά σφραγισμένος και 
ανέγραφε τα όσα ορίζονταν στην  υπ’ αρ. Πρωτ. 2478/25-01-18 Πρόσκληση, το 
τμήμα Προμηθειών προέβη στην αποσφράγισή της. 
Ο φακελος με Αρ. Πρωτ. 2543/26-01-2018 ανοίχθηκε και αφού διαπιστώθηκε 
οτι η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή,διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Eταιρεία ¨ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ¨, Εμπόριο 
πετρελαίου, Δ/νση Βιλτανιώτη 27, Κ. Κηφισιά,ΑΦΜ: 998323067, ΔOY : 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210-8000783 με την κατωθι οικονομική προσφορά : 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

23.477,89 € 24.794,40 € 

Η οποία 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 Διοίκησης − 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 
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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 των αποθεμάτων του πετρελαίου 
θέρμανσης και της εξέλιξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων , πετρελάιου 
θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018», ο οποίος βρίσκεται στο 
στάδιο ανάδειξης οριστικών αναδόχων για κάθε ομάδα του 
διαγωνισμού , πλην των καυσίμων κίνησης οχημάτων, ο οποίος 
απέβη άγονος και θα εφαρμοστεί άλλη διαγωνιστική διαδικασία. 

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 «Δημόσιες 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 2018 του 
Δήμου στον Κ.Α.Ε. 02.10.6643.001, με περιγραφή «Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση γραφείων», CPV: 09135100-5, ποσού 
6.200,00 €. 

7. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 
01/2018 απόφαση της και την υπ΄ αρίθμ. 24/2018 A.Α.Υ., όπως 
ορίζει το Π.Δ. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες ». 

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που 
συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
και αφορά την υπηρεσία «Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης – Α΄ 
Διμήνου 2018» . 

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

10.   Την υπ’ αρ. Πρωτ. 2478/25-01-18 Πρόσκληση του Δήμου μας. 

11. Το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπέβαλε προσφορά, η 
εταιρεία ¨ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ¨, 
Εμπόριο πετρελαίου, Δ/νση Βιλτανιώτη 27, Κ. Κηφισιά,ΑΦΜ: 
998323067, ΔOY : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210-8000783  , την υπ.΄αρίθμ. 
Πρωτ. 2543/26-01-2018.   

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. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

23.477,89 € 

  
13. 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  υπ.΄αρίθμ. Πρωτ. 2543/26-01-2018 οικονομικής προσφοράς  για 
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την «Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης – Α΄Διμήνου 2018» και   την ανάδειξη 
της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Δ/νση 
Βιλτανιώτη 27, Κ. Κηφισιά,ΑΦΜ: 998323067, ΔOY : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210-
8000783, e-mail: info@nobeltherm.gr, ως ανάδοχο της ανωτέρω προμήθειας, 
η οποία προσέφερε το ποσό των 23.477,89 € με Φ.Π.Α.24% και ποσοστό 
έκπτωσης 5,31 % επί της μέσης τιμής του καυσίμου την ημέρα 
ανεφοδιασμού στην περιφέρεια Αττικής.   
 
 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 23.477,89 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) για το έτος 
2018 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. 5/2018 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. 
18/2018 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 Διοίκησης − 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 των αποθεμάτων του πετρελαίου 
θέρμανσης και της εξέλιξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων , πετρελάιου 
θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018», ο οποίος βρίσκεται στο 
στάδιο ανάδειξης οριστικών αναδόχων για κάθε ομάδα του 
διαγωνισμού , πλην των καυσίμων κίνησης οχημάτων, ο οποίος 
απέβη άγονος και θα εφαρμοστεί άλλη διαγωνιστική διαδικασία. 

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 «Δημόσιες 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. 
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6. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
Δήμου στον Κ.Α.Ε. 02.10.6643.001, με περιγραφή «Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση γραφείων», CPV: 09135100-5, ποσού 
6.200,00 €. 

7. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 
01/2018 απόφαση της και την υπ΄ αρίθμ. 24/2018 A.Α.Υ., όπως 
ορίζει το Π.Δ. 80/2016, « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες ». 

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές – συγγραφή υποχρεώσεων που 
συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
και αφορά την υπηρεσία «Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης – Α΄ 
Διμήνου 2018» . 
 

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

10.   Την υπ’ αρ. Πρωτ. 2478/25-01-18 Πρόσκληση του Δήμου. 

11. Το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπέβαλε προσφορά, η 
εταιρεία ¨ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ¨, 
Εμπόριο πετρελαίου, Δ/νση Βιλτανιώτη 27, Κ. Κηφισιά,ΑΦΜ: 
998323067, ΔOY : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210-8000783  , την υπ.΄αρίθμ. 
Πρωτ. 2543/26-01-2018.   

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. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

23.477,89 € 

  
13. τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να αποφασίσει : 

 
 

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 Πετρελαίου θέρμανσης – Α΄Διμήνου 2018» και μέχρι την 
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού,  την έγκριση της  
υπ.΄αρίθμ. Πρωτ. 2543/26-01-2018 σχετικής οικονομικής προσφοράς  και την 
ανάδειξη της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ», Δ/νση: Βιλτανιώτη 27 - Κ. Κηφισιά, ΑΦΜ: 998323067, ΔOY : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
ΤΗΛ.: 210-8000783, e-mail: info@nobeltherm.gr, ως αναδόχου της ανωτέρω 
προμήθειας, η οποία προσέφερε το ποσό των 23.477,89 € με Φ.Π.Α.24% και 
ποσοστό έκπτωσης 5,31 % επί της μέσης τιμής του καυσίμου την ημέρα 
ανεφοδιασμού στην Περιφέρεια Αττικής.   
 
 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 23.477,89 € (με Φ.Π.Α.) για το έτος 
2018 θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου 
εξοφλητικού τιμολογίου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  24/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

           Λεβαντή Εμμανολία 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
4. Τμήμα Λογιστηρίου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
6. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 

10. 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
11. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
12. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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