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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2014..  

της ..29/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..193/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .29η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 34056/23-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.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.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση  επί του 1ου θέµατος  της αίτησης της µειοψηφίας µε αριθ. πρωτ. 
33447/17-10-2014 ».    
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. 

Ο ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση 
βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ5ο:«∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων, σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αριθ. πρωτ.33606/20-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας ‘’∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

                   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’ κατόπιν  
έγκρισης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών/ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ».   
ΘΕΜΑ 13ο:  «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)». 
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ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα 
υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στο 
υποπρόγραµµα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, µε θέµα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος για την ξεχωριστή 
συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εφαρµογή των άρθρων 18, 22 & 23 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση τάφου στον Ιερέα Ρουστάνη Αθανάσιο». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε ηµερίδα για την παρουσίαση της εφαρµογής 
της διαδικασίας για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
23. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
25. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
26. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης 
Εµµανουήλ . 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσουδερός Ιωάννης 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
2ου θέµατος. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
3ου θέµατος 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου 
θέµατος 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Κριεµάδης Στέφανος 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ζώτου  Βασιλική (Βάνα), Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Χιώτης ∆ηµήτριος, 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώντας υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 2ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση 
πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη 
κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου» προτάχθηκε ως 1ο  λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής της 
συνεδρίασης  3  Περιφερειακών Συµβούλων και πλήθος κόσµου (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

� Το 13ο,18ο , 19ο 20ο  και 21ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..193/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. 

Ο ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
 
 

 

32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..3ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο του 
Ν.Π. του ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ κ. Ράικο ∆ηµήτριο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο Αντιπρόεδρος κ.  Ράικος ∆ηµήτριος είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 2 34,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ). 
 2. Το υπ’ αριθ. 437/17-10-20014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Ο. Ν. Α. Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ».  
  
Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ)ορίζονται τα εξής: 
«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον 
προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και 
την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα». 
Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του 
Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 οι 
οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: 
«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, 
την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή 
κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται 
στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο 
ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 
Το Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π “Ο ΘΕΣΠΙΣ” µε τo αριθ. 437/17-10-2014 (β σχετ.) έγγραφό του  απέστειλε την αριθ. 
83/14-10-2014 απόφασή του  µε θέµα « Β΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού  ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2014» . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της  ανωτέρω απόφασης του Ν.Π, 
αντίγραφο της οποίας   επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα  της παρούσης. 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως ειδικός αγορητής της παράταξης ‘ Νέα Πνοή για 
το ∆ιόνυσο» και έιπε τα εξής: « ∆εν µπορούµε να ψηφίσουµε θετικά, έχει ολοκληρωθεί ένα φεστιβάλ και 
δεν ξέρουµε από πού προήλθαν οι χορηγίες και που πήγαν, δεν µας δώσατε σαφή ενηµέρωση για τα 
παραπάνω». 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Καταψηφίζουµε επειδή θεωρούµε ότι οργανισµοί του ∆ήµου 
πρέπει να προσφέρουν δωρεάν Αθλητισµό, Πολιτισµό χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για τους ∆ηµότες. 
Επίσης τα χρήµατα που εισπράττονται  από το Νοµικό Πρόσωπο, δεν δαπανώνται για περαιτέρω 
δραστηριότητες, αλλά επιστρέφει ένα µέρος στο ∆ήµο». 
 
Τέλος ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως ειδικός αγορητής της παράταξης «∆ηµοκρατική Ανατροπή 
∆ιονύσου» είπε τα εξής: «Έχουµε πρόβληµα µε την εταιρεία που διαχειρίζεται την πρόσληψη του 
προσωπικού και τα προγράµµατα. Έπρεπε να υπάρχει έγκαιρος προγραµµατισµός , ώστε να υπάρχει το 
προσωπικό για να λειτουργήσουν τα προγράµµατα και να πληρώνεται νόµιµα το προσωπικό και άµεσα, 
για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουµε αρνητικά». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 2, 34, 236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Το υπ’ αριθ. 437/17-10-20014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Ο. Ν. Α. Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ», µε το οποίο απέστειλε  
       την υπ’ αριθ. 83/14-10-2014 απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ Ο.Ν.Α.Π  «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 26  Υπέρ 3 Κατά  και  6  Παρών 

 
Μειοψηφούντων των  ∆.Σ. κ. κ. Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη, Λουκάτου Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν παρόντες για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει  την αριθ.83/14-10-2014 απόφασή του  ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β΄ 
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού  ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ ο.ε 2014», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

            ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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    Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 4/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 

Κοινοποίηση 
 Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ. 
 
 
 
Συνηµµένη η αριθ. 83/14-10-2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆  Ο ΘΕΣΠΙΣ (σελ.5). 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
                                           Από το πρακτικό της µε αριθ. 15η/ 14-10-2014 
Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου  

«Ο ΘΕΣΠΙΣ» 
 
 
Αριθµός Απόφασης   83/2014        
                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ : «Β’ αναµόρφωση προϋπολογισµού Ο.Ν.Α.Π ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’ ο.ε 2014» 
  
Στο Κρυονέρι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου σήµερα την 14η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 7.30 µ.µ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 428/10-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 15 µελών βρέθηκαν παρόντα 
15 δηλαδή: 
 
               Π α ρ ό ν τ ε ς:       Απόντες 
Στασινοπούλου Αναστασία 
Ράικος ∆ηµήτριος 
∆αρδαµάνης Βασίλειος 
Κοµνηνάκης Γεώργιος 
Ρουφάνη Ελένη 
Αλιµήσης Θεόδωρος 
Ιατρίδης Νικόλαος 
Μπέτσης Ανδρέας 
Κορµπή-Καλάκου Γεωργία 
Γεωργίου Ευαγγελία 
Χριστοφίδου Ελένη 
Μερόντη Αικατερίνη 
Παπαδάκη Καλλιόπη 
Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία 
Γούλας ∆ηµήτριος (αναπληρωµατικό µέλος Κριεµάδη Βασιλείου) 
 

• Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ ∆ιονύσιος Ζαµάνης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη Συνεδρίαση. 
 
 

• Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αθηνά Αλεξοπούλου, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών.  
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : « Β’ αναµόρφωση 
προϋπολογισµού Ο.Ν.Α.Π ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’ ο.ε 2014» ως εξής :  
Κυρίες, Κύριοι, επειδή µετά την ψήφιση και επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε 2014 (Σεπτέµβριος 2013) 
προέκυψαν τα εξής : 
α) Εισπράχθηκε η ετήσια επιχορήγηση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού περιόδου 2012-2013. 
β) Ανάγκη να διευθετηθεί άµεσα η πρόσληψη προσωπικού για τις διάφορες δραστηριότητες των 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων του Ο.Ν.Α.Π. 2014-2015 µε την έναρξη της σχολικής περιόδου 
(µέσω ανοιχτού διαγωνισµού) 
γ) Ο περιορισµός του υπ’αριθµ.πρωτ. 56846/2010 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆ σχετικά µε την περίοδο 
των αυτοδιοικητικών εκλογών. 
δ) Έκτακτες δαπάνες και νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί  
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ε) Απόδοση φόρων και κρατήσεων σε κωδικούς που δεν είχαν προβλεφθεί λόγω αλλαγής της 
νοµοθεσίας(Εγκύκλιος 3/2013 ΥΠΕΣ) 
υπάρχει ανάγκη να γίνει αναµόρφωση. 
 

 Επίσης, σύµφωνα µε: 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόµου 3463/2006 (∆ΚΚ)  
• Τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/15-6-1959) 
• τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3582/2012 σε συνδυασµό µε το άρθρο 233 του Ν 3463/2006. 
• Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν.3463/2006. 
• Το υπ’αριθµ. πρωτ. 1745/1532/29-01-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

(επικύρωση προϋπολογισµού Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2014) 
• Την υπ’αριθµ 179/2014 απόφαση ∆.Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου για τον ορισµό Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και µελών ∆.Σ Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» 
• Την ανάγκη αναµόρφωσης προκειµένου να διευθετηθούν κατεπείγουσες δαπάνες. 
 

παρακάτω παρουσιάζονται οι µεταβολές κωδικών του προϋπολογισµού ο.ε 2014. 
 

Α.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α:  
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 0211 ( Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων) ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει στο 

ύψους 3.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 1214.0001( Επιχορήγηση από την Γ.Γ.Α) ύψους 29.313,75 € ώστε να φτάσει 

στο ύψος 49.762,31€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 4122 (φόροι και χαρτόσηµα δηµάρχων, αντιδηµάρχων και λοιπών συλλογικών 

οργάνων) ύψους 2.000,00€ ώστε να φτάσει στο ύψος 3.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 4131.0005(Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ) ύψους 2.000,00€ ώστε να φτάσει 

στο ύψος 3.000,00€. 
 
 

• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 4124( Λοιπές κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου) ύψους 3.000,00€ ώστε να φτάσει στο 
ύψος 6.000,00€. 

• Μείωση του ΚΑ∆ 0129( Λοιπά έσοδα από ακίνητα) ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει στο ύψος 
500,00€. 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

• Μείωση του ΚΑ∆ 00.6431 ( Έξοδα ενηµέρωσης) ύψους 1.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος 0,00 €. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 00.6441 ( Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις) ύψους 500,00€ 

ώστε να φτάσει 0,00€.  
• Μείωση του ΚΑ∆ 00.6442 ( ∆ιοργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων) ύψους 500,00€ ώστε να 

φτάσει 0,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 10.6011 ( Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων) ύψους 22.716,16€ ώστε να 

φτάσει 0,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 10.6051 (Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου) 

ύψους 7.657,74 €  ώστε να φτάσει 0,00€ 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ύψους 1.400,00€ ώστε 

να φτάσει 3.600,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.6414 (Μεταφορές εν γένει) ύψους 1.000,00€ ώστε να φτάσει 0,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.6634 ( Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού) ύψους 1.577,17 € 

ώστε να φτάσει 2.422,83€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7131.0001 (Αθλητικά µηχανήµατα, όργανα και λοιπός εξοπλισµός) ύψους 

3.500,00€ ώστε να φτάσει 0,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7131.0002 ( Προµήθεια ηχοφωτιστικής εγκατάστασης) ύψους 12.650,00€ 

ώστε να φτάσει στο ύψος 2.350,00€. 
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• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0001 ( Προµήθεια συστηµάτων παρακολούθησης εγκαταστάσεων) 
ύψους 500,00 ώστε να φτάσει 0,00€. 

• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0003 ( Προµήθεια καθισµάτων κερκίδες γηπέδων ) ύψους 1.000,00€ 
ώστε να φτάσει 0,00€. 

• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0004 ( Προµήθεια ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων γηπέδων) 
ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει 0,00€. 

• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0005 ( Προµήθεια εξοπλισµού πυρόσβεσης και πυροπροστασίας ) 
ύψους 1.000,00€ ώστε να φτάσει 0,00€. 
 

• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0007 ( Προµήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του δήµου) 
ύψους 200,00€ ώστε να φτάσει 0,00. 

• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0008 ( Προµήθεια ραφιών) ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει 0,00€. 
• Μείωση του ΚΑ∆ 15.7135.0009 ( Προµήθεια πινακίδων σήµανσης αθλητικών εγκαταστάσεων) 

ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει 0,00. 
• Μείωση του ΚΑ∆  9111 (αποθεµατικό)  ύψους 4.300,18 ώστε να φτάσει στο 88,79€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 8222( Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο) ύψους 2.000,00€ ώστε να φτάσει 

3.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 8231.0005 ( Εισφορά ΤΕΑ∆Υ 75%) ύψους 2.000,00€ ώστε να φτάσει 

3.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 8224 (Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου) ύψους 3.000,00€ ώστε 

να φτάσει 6.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6661 ( Υλικά συντήρησης) ύψους 5.500,00€ ώστε να φτάσει 10.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6471.0004( Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων) ύψους 43.815,00 € ώστε 

να φτάσει 88.815,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6471.0005( Αµοιβές καλλιτεχνών) ύψους 6.000,00€ ώστε να φτάσει 

56.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 00.6222 (Τηλεφωνικά τέλη) ύψους 3.000,00€ ώστε να φτάσει 6.500,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 00.6433 ( Τιµητικές διακρίσεις) ύψους 500,00€ ώστε να φτάσει των 3.500,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6261.0008 (Συντήρηση και επισκευή κλειστών δηµοτικών γυµναστηρίων και 

ανοιχτών γηπέδων) ύψους 4.000,00€ ώστε να φτάσει 22.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6261.0009 (Συντήρηση και επισκευή πολιτιστικών   κέντρων δήµου 

∆ιονύσου ) ύψους 12.000,00€ ώστε να φτάσει 22.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 00.6121.0001 ( Έξοδα παράστασης Προέδρου) ύψους 4.500,00€ ώστε να 

φτάσει 12.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 00.6122.0001 (Αποζηµίωση µελών ∆Σ) ύψους 2.000,00€ ώστε να φτάσει 

7.000,00€. 
• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6472 (Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων) ύψους 5.000,00€ ώστε να φτάσει 

20.000,00€. 
 
 

• Ενίσχυση του ΚΑ∆ 15.6236.0001 (Μίσθωση χηµικών τουαλετών) ύψους 1.000,00€ ώστε να φτάσει 
στο ύψος 3.000,00€. 
Γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΑ∆ : 

• ΚΑ∆ Εσόδων 4131.0011( Κράτηση υπέρ ταµείου αρωγής υπαλλήλων υπ. εµπορίου) ύψους 
3.000,00€. 

• ΚΑ∆ Εξόδων 8231.0011( Ασφαλιστικές εισφορές) ύψους 3.000,00€. 
• ΚΑ∆ Εξόδων 00.6142.0009 ( Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας- ΑΕΠΙ)  ύψους 3.000,00€. 

         
                                                                 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
2. ΕΞΟ∆Α     ( - ) 
3. ΕΞΟ∆Α     ( + )  

     4.388,97 
   61.001,25 
 100.315,00 
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 Σελίδα 10 από 11 

4. ΕΣΟ∆Α      (+) 
5. ΕΣΟ∆Α      (-) 
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (-) 
7. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

   39.813,75 
       500,00      
   4.300,18        
         88,79 

 
                                
Παρακαλώ το ∆.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση της Β’ αναµόρφωσης προϋπολογισµού 
ο.ε 2014 
 
Το ∆.Σ του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
 
                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ α     Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
Με δώδεκα (12) ψήφους ΥΠΕΡ, µίας (1) ΚΑΤΑ, µίας (1) ΛΕΥΚΗΣ και ένα (1) ΠΑΡΩΝ 
                              
 Μειοψηφούντος του κ. Αλιµήση Θεόδωρου ο οποίος δεν είχε ενηµερωθεί σχετικά µε το θέµα και δεν έχει 
ολοκληρωµένη εικόνα, 
 
Εγκρίνει τη Β’ αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2014 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του 
Προέδρου και συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

8. ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
9. ΕΞΟ∆Α     ( - ) 
10. ΕΞΟ∆Α     ( + )  
11. ΕΣΟ∆Α      (+) 
12. ΕΣΟ∆Α      (-) 
13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (-) 
14. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

     4.388,97 
   61.001,25 
 100.315,00 
   39.813,75 
       500,00      
   4.300,18        
         88,79 

 
 
 
Ο κ. Κοµνηνάκης Γεώργιος ψηφίζει παρών λόγω ενηµέρωσης 27 ωρών πριν τη συνεδρίαση και λόγω µη 
απάντησης ορισµένων ερωτηµάτων. 
Η κ. Ρουφάνη Ελένη ψηφίζει λευκό. 
 
                             
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 83/2014. 
 
 
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος  
“ ∆ιαύγεια”. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η Συνεδρίαση. 
 
                Η Πρόεδρος       Τα μέλη 

 

Αναστασία Στασινοπούλου  Ράικος Δημήτριος 

 Δαρδαμάνης Βασίλειος 

        Κομνηνάκης Γεώργιος 

Ρουφάνη Ελένη 
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 Σελίδα 11 από 11 

Αλιμήσης Θεόδωρος 

Ιατρίδης Νικόλαος 

Μπέτσης Ανδρέας 

Κορμπή-Καλάκου Γεωργία 

Γεωργίου Ευαγγελία 

Χριστοφίδου Ελένη 

Μερόντη Αικατερίνη 

Παπαδάκη Καλλιόπη 

Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία 

 Γούλας Δημήτριος 

 

 

 

 

      Ακριβές αντίγραφο 

      Κρυονέρι 14/10/2014 

               Η Πρόεδρος 

 

 

 Αναστασία Κ. Στασινοπούλου 
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