
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..26η/2014..  

της ..15/12/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..263/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/12/2014.. της ..26ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .15η ∆εκεµβρίου 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. .. 
39361/11-12-2014.. 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.∆.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιλογή Συµπαραστάτη ∆ηµότη και Επιχείρησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 καθαρού 
ποσού 35.612,37 €».  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΚΜΟΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εµβολιασµός 
αδέσποτων ζώων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΘΕΜΑ 5ο: «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας (καµπίνα) επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη 
∆.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA».   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                              
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς  στη ∆.Κ.Κρυονερίου». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στο τέρµα της 
οδού Αρτέµιδος στη ∆Ε ∆ροσιάς». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

� ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών και λογισµικού ωροµέτρησης». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού, της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε 
βάρδιες) και της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2015». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 



 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. 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 Κασαπάκης Μιχαήλ,  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Άνοιξης Πιπέρης 
Χαράλαµπος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης Κόκκαλης Εµµανουήλ,  ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς Ποτίδης Χρήστος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα και Χιώτης 
∆ηµήτριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 1ης ψηφοφορίας του1ου  θέµατος της 
Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος  απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της Η.∆. 
Προσελεύσεις: 

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

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

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
7. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
 
 
 
 

 
 

 



• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αγγέλικα Παρασκευή και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια του1ου  θέµατος της Η.∆. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Φωτάκης Ιωάννης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  2ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  
8ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης Στέφανος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης 
Γρηγόριος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του  9ου θέµατος της Η.∆. 

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

� Το 5ο θέµα της Η.∆. µε τίτλο «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας (καµπίνα) επί 
κοινοχρήστου οικοπέδου στη ∆.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA», απεσύρθη 
έπειτα από πρόταση του ∆ηµάρχου.  

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..263/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών και λογισµικού ωροµέτρησης». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..8ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης κ. Υφαντή Ηλία  για να προβεί στην εισήγηση 
του θέµατος.  
 
Ο Αντιδήµαρχος  κ. Υφαντής Ηλίας  είπε τα εξής: 
 
Το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 
65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1. Το ∆.Σ. αποφασίζει 
για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόµου στην 
αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆.Σ. µεταβίβασε σε Επιτροπή 
του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1.Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)(…) 
ε)µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, 
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)» (βλ. αντίστοιχα και 
άρθρα 93 και 103 του Κ.∆.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114). 

Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι µετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το ∆.Σ. 
είναι αρµόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια 
διαγωνισµού, ενώ η Οικονοµική Επιτροπή είναι το αρµόδιο όργανο για την υλοποίησή της πιο πάνω 
απόφασης µε την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισµού, από την πρώτη, που είναι η 
σύνταξη των όρων της διακήρυξης, µέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσµατος). Συνεπώς 
δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µε σύνταξη των όρων της διακήρυξης 
από την Οικονοµική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του ∆.Σ,». 

Ο ∆ήµος µας διαθέτει πληθώρα εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) τα οποία για τη λειτουργία τους χρειάζονται αναλώσιµα, δηλαδή τόνερ, 



µελάνια, µελανοταινίες και φούρνους εκτυπωτών. Επίσης η υπηρεσία µας κατά καιρούς χρειάζεται 
µικρές ποσότητες από µπαταρίες ups, καλώδια, switches δικτύου και διάφορα µικροϋλικά και 
αναλώσιµα υλικά υπολογιστών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στις 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%. 

Επίσης, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του λογισµικού το οποίο επικοινωνεί µε τους 
ωροµετρητές παρουσίας του προσωπικού κι επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα.  

Ο ∆ήµος µας διαθέτει ήδη ένα τέτοιο λογισµικό, το οποίο όµως παρουσιάζει σοβαρές 
δυσλειτουργίες. 

Κατ' αρχάς στερείται ευελιξίας, καθώς από το γραφείο προσωπικού ζητούνται κάποιες αναφορές, τις 
οποίες ο προµηθευτής δεν µπορεί να µας παρέχει/κατασκευάσει. Επιπλέον, καθυστερεί πολύ κατά 
την επεξεργασία των ηµερήσιων δεδοµένων (άνω των δύο ωρών καθηµερινά), µε αποτέλεσµα 
απλές πληροφορίες, απαραίτητες για τη λειτουργία του προσωπικού (παρουσίες/απουσίες) να είναι 
διαθέσιµες πολύ αργά µέσα στην ηµέρα. Τέλος, δεν µπορεί να επικοινωνήσει αυτόµατα µε την 
εφαρµογή διαχείρισης του προσωπικού (staff) και την οικονοµική διαχείριση, µε αποτέλεσµα να 
χρειάζεται να επανεισάγονται δεδοµένα χειροκίνητα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στις 8.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆.Σ. να εγκρίνει την αναγκαιότητα της προµήθειας που αφορά 
στην Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών και την προµήθεια λογισµικού ωροµέτρησης. 

Σας γνωρίζουµε ότι έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 10.6613.0006 µε τίτλο: 
“Προµήθεια αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογράφησης” του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 
2014 για την προµήθεια των αναλωσίµων και 10.7134.0001 µε τίτλο: “Προµηθεια µηχανογραφικών 
προγραµµάτων γραφείου” για την προµήθεια λογισµικού ωροµέτρησης. 

H διάθεση της πίστωσης θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 103 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� 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  22 Υπέρ 2 Κατά και 2 Λευκές 
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Μπιτάκου Παναγιώτη και Λουκάτου Ανθής για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτηση τους και αναλυτικά καταγράφτηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος και Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτηση τους και αναλυτικά καταγράφτηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προµήθειας που αφορά στην Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών και την προµήθεια λογισµικού 
ωροµέτρησης συνολικού ποσού 33.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Για την εν λόγω 
αναγκαιότητα έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 10.6613.0006 µε τίτλο: “Προµήθεια 



αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογράφησης” του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2014 για την 
προµήθεια των αναλωσίµων και 10.7134.0001 µε τίτλο: “Προµήθεια µηχανογραφικών 
προγραµµάτων γραφείου” για την προµήθεια λογισµικού ωροµέτρησης. H διάθεση δε της πίστωσης 
θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                           ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                           ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                           ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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

 


