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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2012..  

της ..15ης/10/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..216/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/10/2012.. της ..24ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..15η Οκτωβρίου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. ..30877/11-10-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 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: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
«Πράσινο Ταµείο 2012-2015». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην ∆.Κ  
Άνοιξης». 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ ∆.Κ Ροδόπολης. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: «Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώµατος της Λ. ∆ροσιάς-Σταµάτας µεταξύ 
των οδών Κρήτης και Ροδοπόλεως». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Ορισµός /Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”.» 
ΘΕΜΑ 9ο: « Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”. » 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 
της 28ης Οκτωβρίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και έγκριση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση  για «Προµήθεια αυτοκινούµενου 
οχήµατος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχάηλ  
καθώς και ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Η ∆.Σ.  κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία της να 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Κατσίγιαννη Σοφία 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 
θεµάτων 6, 7, 8 και 9. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου 
θεµάτος. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Λίτσας 
Αθανάσιος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσούκας Παναγιώτης 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέµατος. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
19. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 
 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρασάρλης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ.  κ. κ. Πέππα Αγγελική και Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
 
..Αριθ. Απόφασης: ..216/2012.. 
 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ ∆.Κ Ροδόπολης. 

 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..6ου.. θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. 
Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι:  
1. Με το υπ’ αριθ. 08/∆ΤΑ/19862/29-01-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.∆.Κ. απέστειλε την υπ’ 

αριθ. 14/2010 µελέτη του έργου µε τίτλο ‘Αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών 
πεζοδροµίων που προκλήθηκαν από θεοµηνίες’, προϋπολογισµού 186837,95 € 
πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222337,00 €. 

2. Η µελέτη αφορά στην αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων ,καθαίρεση των 
πλακοστρώσεων και του υποστρώµατος αυτών , τοποθέτηση νέων 
κρασπεδορείθρων και τέλος πλακόστρωση µε πλάκες τσιµέντου.   .    

3. Με την υπ’ αριθ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ροδόπολης 
εγκρίθηκε η µελέτη και οι όροι δηµοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την παραλαβή των προσφορών.  

4. Στις 01-06-2010 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές  
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Γρηγόριος Γκούλης Ε.∆.Ε. , µε 
προσφορά µέσης έκπτωσης στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης 52,03%.    

5. Το πρακτικό του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 73/2010 Απόφαση 
Κοινοτικού Συµβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ’ αριθ. 1687/01-10-2010 
εργολαβική σύµβαση ποσού 110.248,18 € (µε το ΦΠΑ). 

6. Με την υπ.’ αριθ. 17/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
και παράταση προθεσµίας κατά δύο µήνες ,η οποία έληξε στις 11-6-2012.     

7. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τον 1ο ,2ο και 3ο λογαριασµό του έργου ποσού 
29.532,21€ , 13.506,08 ευρώ και 20.720,05 ευρώ µε ΦΠΑ αντίστοιχα.   

8.  Mε  την υπ’ αριθ. 163/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ   
και παράταση  προθεσµίας κατά ένα µήνα ,η οποία έληξε στις 25-08-2012.                                                                                     
9.   Οι εργασίες  ολοκληρώθηκαν στις 31-07-2012.                                                                                                       
10. Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συµπεριλάβει µικρές 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών εργασιών µετά την  ακριβή επιµέτρησή τους. 
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Έτσι µε τον 3ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση των  απρόβλεπτων δαπανών του έργου ποσού 
10.595,99 ευρώ από τα 11.689,96 ευρώ που είχαν προβλεφθεί . Παραµένει ως 
αδιάθετο το ποσό των 1.093,97 ευρώ ,ενώ υπάρχει και δηµιουργούµενη επί έλλατο 
δαπάνη ποσού 3.945,36 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου διαµορφώνεται τελικά 
στο ποσό 104.037,90 ευρώ ,παρουσιάζοντας µείωση κατά 6.210,28 ευρώ ή ποσοστό 
5,63% µε αυτό της αρχικής σύµβασης.      
11. Το έργο έχει συµπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του  
έτους 2012 ως συνεχιζόµενο. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 

Για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του 
έργου «Αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών πεζοδροµίων που προκλήθηκαν από 
θεοµηνίες» της ∆. Κ. Ροδόπολης. 

 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Αρχικά θα 
ήθελα να σηµειώσω ότι τόσο στην υπ.αρ.17/2012 , όσο και στην υπ.αρ.168/2012 σχετικές 
µε το εν λόγω έργο αποφάσεις του ∆. Σ. που αναφέρονται και στην εισήγηση του 
παρόντος θέµατος , δεν κατεγράφησαν στα αντίστοιχα αποσπάσµατα πρακτικών οι 
απόψεις του επικεφαλής και ειδικού αγορητή της παράταξης µας, πιστεύω όχι τυχαία, διότι 
το γεγονός ήταν επαναλαµβανόµενο. Ελπίζουµε ότι δεν θα συµβεί το ίδιο και στην 
προκειµένη περίπτωση. 
Στη συνέχεια θα επαναλάβω για πολλοστή φορά , ότι το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται 
κατά ανεπίτρεπτο τρόπο από εξειδικευµένους πόρους του ΥΠ. ΕΣ , που εδόθησαν 
αποκλειστικά και µόνο για αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες και όχι για την κατασκευή 
πεζοδροµίων, που σε καµία περίπτωση δεν  υπέστησαν ζηµιές από θεοµηνίες.  
Στην προκειµένη περίπτωση, προφανώς υπήρξε παράνοµη αλλαγή κωδικού και 
ανεπίτρεπτη διάθεση του εξειδικευµένου επιχορηγούµενου ποσού από το Υπ.Ες για άλλο 
έργο, που δεν έχει απολύτως καµία σχέση µε το σκοπό της επιχορήγησης. 
Για τους ποιο πάνω λόγους και για όσους επιπλέον επικαλεστήκαµε , τόσο εγώ , όσο και ο 
Κος Πασιπουλαρίδης στην υπ.αρ.πρωτ.19213/27-03-2012 σχετική αναφορά µας προς την 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της οικονοµικής 
διαχείρισης του ∆ήµου διαφωνώ µε την εισήγηση». 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών των Παρατάξεων «Συµµαχία για τον Πολίτη» 

και «Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ’ αριθ. 14/10 µελέτη ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 186.837,95 € πλέον Φ.Π.Α. 

(23%) σύνολο δαπάνης 222.337,00 €. 
� Την υπ’ αριθ.   29/2010   ΑΚΣ   έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού. 
� Την υπ’ αριθ. 73/2010 ΑΚΣ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού. 
� 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 ΨΗΦΟΥΣ 18 ΥΠΕΡ  8 ΚΑΤΑ και  7 ΛΕΥΚΕΣ) 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονύσιου, Σωτηρίου 
Σακελλαρίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη,  
Σώκου Ζωής και  Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα),Κυριακόπουλου Aθανασίου, 
Μπούσµπουρα Αθανασίου, Τσαλτούµη Κυριακής, Νικητόπουλου Ιωάννη και Κουριδάκη 
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Κωνσταντίνου δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών πεζοδροµίων που προκλήθηκαν από 
θεοµηνίες» της ∆. Κ. Ροδόπολης. 

  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
      ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.        
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.     

            ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.   

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 24/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων – Ποιότητας Ζωής. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 


