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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: ..231/2014.. 
                      

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.K.), 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:  ..231/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 13ο «Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1-2015».  
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέµατος της H.∆. έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Η Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία είπε τα εξής: 
 
Εισαγωγή - Ιστορικό 
Με τις διατάξεις του άρθ. 9 § 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α’, 11-4-2012), όπου ορίζεται ότι  
Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η µείωση του ύψους των 
µισθωµάτων ακινήτων που εκµισθώνουν οι δήµοι µε συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η 
Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και 
ορισµένοι λόγοι και εφόσον το µίσθωµα δεν είναι ήδη χαµηλό σύµφωνα µε τις τιµές αγοράς. Το 
ποσοστό της µείωσης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών στοιχείων και οικονοµικών συνθηκών της 
αγοράς και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της 
µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Τα 
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου των δήµων. 
 
Ο κ. Κουβέλης Χρήστος, µισθωτής του περιπτέρου του ∆ήµου µας στην Πλατεία Σταµάτας µε τις αριθ. 
πρωτ. 13852/22-5-2012 και 33772/8-10-2013 αιτήσεις του είχε ζητήσει τη µείωση του συµβατικού ποσού 
1.644,94 € κατά 20%, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, για τα µισθώµατα των ετών 2013 και 2014, 
αντίστοιχα. Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο και στις δυο περιπτώσεις είχε κάνει αποδεκτά τα αιτήµατα, λόγω 
της εξαιρετικά δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας και της πτώσης του κύκλου εργασιών του περιπτέρου.  
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Ο µισθωτής επανήλθε φέτος και αιτείται εκ νέου µε τη αρ. πρωτ. 33698/21-10-2014 αίτησή του τη µείωση 
του µισθώµατος για το έτος 2015, κατά τα ως άνω προβλεπόµενα, λόγω της συνεχιζόµενης  οικονοµικής 
κρίσης. 
 
Εισήγηση 
 
Επειδή παραµένει η δυσχερής οικονοµική συγκυρία και η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση, καθώς η ενεργός 
ζήτηση συνεχίζει να µειώνεται (µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος νοικοκυριών κατά το β’ τρίµηνο του 
2014 κατά 4,3% και σωρευτικά την περίοδο της κρίσης σε ποσοστό 21%)1, θεωρούµαι εύλογο το αίτηµα 
του κ. Κουβέλη Χρήστου και ως εκ τούτου εισηγούµαστε τη µείωση του µηνιαίου µισθώµατος από 1-1-
2015 και για ένα έτος, κατά 20% από το συµβατικό των 1.644,94 €, κάτι το οποίο είναι συµβατό µε τις 
απαιτήσεις της σχετικής διάταξης, αφού το ισχύον συµφωνητικό έχει συναφθεί από 25-11-1999 (αρ. 
πρωτ. Κοινότητας Σταµάτας 1797). 
                            
  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 και 95 του Ν. 3463/2006 (∆.K.Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006. 
� Τις διατάξεις του άρθ. 9 § 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α’, 11-4-2012). 
� Τις αριθ. πρωτ. 13852/22-5-2012, 33772/8-10-2013 και 33698/21-10-2014 αιτήσεις του κ. Κουβέλη 

Χρήστου, µισθωτή του περιπτέρου του ∆ήµου στην Πλατεία Σταµάτας. 
� Το από 25-11-1999  συµφωνητικό (αρ. πρωτ. Κοινότητας Σταµάτας 1797). 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  

 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
 

Εγκρίνει τη µείωση του µηνιαίου µισθώµατος του περιπτέρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας από 1-
1-2015 και για ένα έτος, κατά 20% από το συµβατικό των 1.644,94 €,. 

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). 
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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 25/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

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