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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2014..  

της ..24/11/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..228/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..24ης/11/2014.. της ..22ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .24η Νοεµβρίου 2014.. 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. .. 36853/19-11-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 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.Κ.), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Oρισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού ιδρύµατος µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε το όνοµα ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «΄Εγκριση της αριθ. 96/20-10-2014 απόφασης του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «΄Εγκριση της αριθ. 76/9-9-2014 απόφασης του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  περί Κατάρτισης και ψήφισης του 
προυπολογισµού του ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράµµατος δράσης». 
ΘΕΜΑ 4ο:  « Ορισµός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. (Εδαφικός Όµιλος Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».      
                                               

� ΘΕΜΑ 5ο: «΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής εκτίµησης τιµής 
εκκίνησης (άρθρα 7 κ 9 του Π.∆ 270/81) και συγκρότησή της για το υπόλοιπο του έτους 2014». 

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισµός µελών του ∆.Σ. από την πλευρά της µειοψηφίας ως µέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής όταν αυτή επιλαµβάνεται επί θεµάτων υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ‘όπως τροποποιήθηκε µε 
την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 
4018/2011». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου».. 
ΘΕΜΑ 8ο: «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην 
περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆.Κ ΄Ανοιξης προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών».      
ΘΕΜΑ 9ο:  «΄Eγκριση 1ου ΑΠΕ  (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης ∆.Κ 
΄Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδροµίων σε οδούς 
της ∆.Κ ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Παραγραφή οφειλών ∆ήµου ετών 2007-2008 λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 13ο«Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1-2015».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX». 
ΘΕΜΑ 15ο: « Συµπλήρωση απόφασης 204/14 περί Ορισµού ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014». 
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ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανοµή πιστώσεων του ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (Αρ. χρηµ. εντολής 27859/14), καθαρού ποσού 33.245,34€». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου       
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ρηγοπούλου Βασιλική, 
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα και Καγιαλή Ελπίς απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 3ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 12ου , 14ου και 15ου  θεµάτων της 
συζήτησης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 2ου , 8ου , 9ου , 10ου και 11ου  θεµάτων 
της συζήτησης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ     
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
16. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
7. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
8. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
9. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
10. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της συζήτησης. 
 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Στασινοπούλου Αναστασία, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Τσουδερός Ιωάννης 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ.  Υφαντής Ηλίας και Φωτάκης Ιωάννης προσήλθαν  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου  
θέµατος συζήτησης. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Κρητικός Αθανάσιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος και 
Ίσσαρης Γρηγόριος  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου θέµατος συζήτησης. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική  αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος συζήτησης 
• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα-Παρασκευή (Πάρη) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 11ου  
θέµατος συζήτησης. 

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

� Το 1ο και 16ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Το 13ο θέµα συζητήθηκε, µετά από πρόταση του προέδρου, µετά το 7ο θέµα της Η.∆. λόγω της 
παρουσίας του ενδιαφερόµενου δηµότη στη συνεδρίαση. Το σώµα συµφώνησε οµόφωνα. 

 
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..228/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 5ο: «΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής εκτίµησης τιµής 
εκκίνησης (άρθρα 7 κ 9 του Π.∆ 270/81) και συγκρότησή της για το υπόλοιπο του έτους 2014». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..5ου.. θέµατος της Η.∆.  προέβη  στην εισήγηση του θέµατος:  
 
Με τα άρθρα 186,192,194 και 201 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ) ορίζεται ότι η εκποίηση, η µίσθωση, και η 
εκµίσθωση αστικών ακινήτων (και άλλων περιουσιακών στοιχείων)διεξάγονται µε την διαδικασία της 
∆ηµοπρασίας µε διάταγµα που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών  στο οποίο και καθορίζονται τα 
όργανα και η διαδικασία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
Με το άρθρο 7 του Π∆ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-3-1981) «Όργανα διενέργειας δηµοπρασιών» ορίζεται ότι :     
«η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά προηγουµένη 
καταµέτρησιν και εκτίµησιν του εκποιούµενου κτήµατος, παρ επιτροπής οριζοµένης υπο του δηµοτικού η 
κοινοτικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού, του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής 
και ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου η της κοινότητας η όπου δεν υφίσταται τοιαύτη 
υπηρεσία εξ ενός µηχανικού η υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του δηµάρχου η του Νοµάρχου 
κατά περίπτωσιν». 
Ο ορισµός των ∆ηµοτικών Συµβούλων και των αναπληρωτών τους γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ισχύει για ένα χρόνο. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει παρόντος του Προέδρου και  απάντων των µελών του και αποφασίζουν κατά 
πλειοψηφία. 
«Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011; 
Στις περιπτώσεις που για την νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών η την ανάθεση η την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών υπηρεσιών η έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το 
αρµόδιο προς τούτο όργανο, ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως η της ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη 
προκύπτουν µετά από διαδικασία κλήρωσης µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο 
να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την 
συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
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και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην 
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως. 
Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύθηκε η αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 21508/4-11-2011 
απόφαση του Υπουργού ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή 
δηµόσιων διαγωνισµών η την ανάθεση η την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών υπηρεσιών η έργων  ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 
Μετά την ανάληψη της διοίκησης από την νέα ∆ηµοτική αρχή και σε εφαρµογή των ανωτέρω η ∆/νση 
∆ιοικ. Υπηρεσιών/Τµήµα Υποστ. Πολ. Οργάνων διεξήγαγε κλήρωση την 22/9/2014 για την ανάδειξη των 
δύο(2) τακτικών µελών του ∆Σ και των αναπληρωµατικών τους  για την για την επιτροπή εκτίµησης τιµής 
εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του Π∆ 270/81) για το υπόλοιπο του έτους 2014. 
Τα ονόµατα των ∆.Σ. (τακτικών και αναπληρωµατικών) που κληρώθηκαν, εµφαίνονται στο αριθ.   
30266/22-9-2014 πρακτικό κλήρωσης, το οποίο θέτουµε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Π∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981). 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 186,192,194 και 201 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 21508/4-11-2011 
απόφασης του Υπουργού ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης- ΦΕΚ 2540/7-11-2011 
τΒ). 
4.Την αριθ. 875/23-7-2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας  µε την  οποία 
ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, ο ∆ήµαρχος και οι τακτικοί δηµοτικοί 
σύµβουλοι 
5.Το από 17-9-2014 πρακτικό ορκωµοσίας και το γεγονός της έναρξης της νέας ∆ηµοτικής περιόδου από 
1-9-2014. 
6.Το αριθ. Πρωτ. 30266/22-9-2014 πρακτικό διεξαγωγής της κλήρωσης για τον ορισµό δύο (2) ∆.Σ. ως 
τακτικών  και δύο (2) ∆Σ ως αναπληρωµατικών  µελών στην ανωτέρω επιτροπή. 
 
Καλείται το ∆.Σ. να λάβει απόφαση για : 
1)Την έγκριση του αριθ.  30266/22-9-2014 πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισµό µελών του 
∆.Σ. (δύο  τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη) στην Επιτροπή εκτίµησης τιµής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 
του Π∆ 270/81) για το υπόλοιπο του έτους 2014. 
2)Την συγκρότηση της Επιτροπής εκτίµησης τιµής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του Π∆ 270/81) για το 
υπόλοιπο του έτους 2014, αποτελούµενη  από  τα  ανωτέρω µέλη ∆.Σ εκ των οποίων ο ένας ως 
Πρόεδρος και τρίτο µέλος µε τον αναπληρωµατικό του τους υπάλληλους  της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου  όπως  έχουν  ορισθεί µε το αριθ. 14535/2014 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ . 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. προτείνει ως Πρόεδρο της Επιτροπής το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλεξανδρή 
∆ηµήτριο. 
 
                         
  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, 95 186,192,194 και 201 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 21508/4-11-2011 

απόφασης του Υπουργού ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης- ΦΕΚ 2540/7-11-
2011 τΒ). 

� Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Π∆ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981). 
� Την αριθ. 875/23-7-2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. 
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� Το από 17-9-2014 πρακτικό ορκωµοσίας και το γεγονός της έναρξης της νέας ∆ηµοτικής περιόδου 
από 1-9-2014. 

� Το αριθ. Πρωτ. 30266/22-9-2014 πρακτικό διεξαγωγής της κλήρωσης για τον ορισµό δύο (2) ∆.Σ. ως 
τακτικών  και δύο (2) ∆Σ ως αναπληρωµατικών  µελών στην ανωτέρω επιτροπή. 

� 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 29  Υπέρ και 1 Λευκή 

 
Η  ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο  για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει το υπ’ αριθ.  30266/22-9-2014 πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισµό µελών του ∆.Σ. 
(δύο  τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη) στην Επιτροπή εκτίµησης τιµής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του 
Π∆ 270/81) και συγκροτεί την Επιτροπής εκτίµησης τιµής εκκίνησης  για το υπόλοιπο του έτους 2014 ως 
κατωτέρω. 
 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 
1. (Αρ. κληρ. 3) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
2. (Αρ. κληρ.7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 
1. (Αρ. κληρ.5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
2. (Αρ. κληρ.15) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
Πρόεδρος της Επιτροπής εκτίµησης τιµής εκκίνησης  για το υπόλοιπο του έτους 2014 ορίζεται ο ∆.Σ. κ. 
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος « ∆ιαύγεια». 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ( ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
     
     Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 26/11/2014 
     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 
-Μέλη της Επιτροπής εκτίµησης τιµής εκκίνησης  για το υπόλοιπο του έτους 2014. 

ΑΔΑ: 7ΗΦΦΩ93-Τ0Π


		2014-11-28T07:33:52+0200
	Athens




