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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 308/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..9ης/10/2013.. της ..20ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 33450/4-10-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση ποσών από κωδικούς έργων». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», 
προϋπολογισµού 35.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

γ) Αποδέσµευση ποσού 13.000€ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2014 – 31.12.2014»». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2013». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής 
Ογκωδών Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της µε αρ. 274/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό 
της από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κλαδιού δένδρου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πανό, φυλλαδίων και αφισών 
για την διοργάνωση ενηµέρωσης των πολιτών για την διενέργεια αιµοδοσίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την  εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού δαπάνης 
2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%.». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών   για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»και 
λήψη σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών »και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση ποσού από τον Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του προχείρου 
διαγωνισµού «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»»   

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε την 170/13 Απόφαση Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον BARJAMAJ SILDA του LEFTER». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  4. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..308/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό 
της από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα. 

ΣΧΕΤ: 1. Οι  µε αρ.πρωτ. 15058/13 & 18333/13 αιτήσεις της κ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ  

             ∆ΗΜΗΤΡΑΣ µε αρ.πρωτ. 11918/13 αίτηση της  ενδιαφερόµενης 

          2. Φωτογραφίες του οχήµατος 

          3. Αντίγραφο προσφοράς αποκατάστασης βλάβης 

          4. Τα µε αρ. 558, 557,725/13 παραστατικά /ΑΠΥ της δαπάνης 

          5. το µε αρ.πρωτ. 20249/19.6.13 έγγραφό µας περι αναζήτησης απόψεων              

          6.  Η µε αρ.πρωτ. 1464/21.5.13 αναφορά των Εθελοντικών ∆υνάµεων  

               ∆ασοπυρόσβεσης και διάσωσης  

          7. το µε αρ.πρωτ. 20249/26.9.13 έγγραφο της Τ.Υ  

 
          

ΑΙΤΗΜΑ:  

 

Με τις υπο σχετ. (1) αιτήσεις ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  αποκατάσταση της ζηµίας  

ποσού  1993,19€  που υπέστει το αυτοκίνητο της ενδιαφεροµένης   απο πτώση σ' αυτό 

κολώνας δηµοτικού φωτισµού  όταν ήταν  σταθµευµένο  επι της οδού Χίου  αρ. 4 στη 

Ροδόπολη 

 

Α.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1. Κατά την έννοια των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ ευθύνη του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ προς 

αποζηµίωση γεννάται από εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους, ή από 

παράλειψη προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε 

συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας, ή εξαιτίας τους και 

δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, ούτε 
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οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα οργάνου που ενήργησε εντός του κύκλου των 

υπηρεσιακων του καθηκόντων  (ΑΕ∆ 5/95 Ελλ∆νη 1995/562, ΣτΕ 3308/96 ∆ι∆ικ 1997/204). 

2. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης για παράνοµες ζηµιογόνες πράξεις του ∆ηµοσίου κατ’αρ. 105 

Εισ.Ν.ΑΚ είναι οι ακόλουθες: α) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να προήλθε από όργανο του 

ΝΠ∆∆, β) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να ανήκει στην περιοχή της «κυριαρχικής 

διοικήσεως», γ) να έγινε «κατά την ενάσκηση της ανατεθειµένης δηµόσιας εξουσίας,  δ) η 

πράξη να είναι παράνοµη,  ε) η πράξη πρέπει να παρέβη διάταξη µη κειµένη χάριν του 

γενικού συµφέροντος, στ) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να προξένησε ζηµία , ανάµεσα δε 

στην πράξη και στη ζηµία πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και αυτή η αιτιότης της 

συναφείας πρέπει να είναι πρόσφορη .  

 

3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «1. Η Οικονοµική Επιτροπή [που αντικατέστησε την ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή] είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου 

και  έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) 

«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον 

εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ,    2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης 

παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. …..» 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες  του 

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 

καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο ή 

δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω διάταξη τρόπο µε 

τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.  

Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, ήτοι: α) 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργά-νων του δήµου η 

οποία δηµιουργεί αντικειµενική ευθύνη του δήµου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 

106 του Εισ.ΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες 
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πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να αποδεικνύονται 

µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και γ) αιτιώδης σύνδεσµος, η 

ύπαρξη του οποίου να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µεταξύ της πράξης ή παράλειψης και 

της επελθούσας ζηµίας, υπό την έννοια ότι η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη 

κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων µπορεί να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα,  

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι το 

συµβιβασµού αφού υφίσταται α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµε-νης νόµιµης 

ενέργειας των οργάνων του δήµου που συνίσταται στην παράλειψη ελέγχου και συντήρησης 

της προκείµενης ξύλινης κολώνας δηµοτικού φωτισµού  β)  η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής 

[βλ. προσφορά  & τιµολόγια σε συνδυασµό µε έγγραφο της µονάδος διάσωσης], καθώς και οι 

συνθήκες πρόκλησης , και γ) επιβεβαιώνεται από τα προσκοµισθέντα έγγραφα και δή της 

µονάδας διάσωσης (σχετ. 6) αλλά και της Τ.Υ (σχετ. 7) , κατά τρόπο αντικειµενικό και 

αδιαµφι-σβήτητο ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή 

παράλειψης και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από την πληµµελή συντήρηση 

άλλως την έλλειψη ελέγχου προς αντικατάσταση της προβληµατικής ξύλινης κολώνας , 

ενέργεια που εντάσσεται στις υποχρεώσεις του ∆ήµου όπως βεβαιώνεται µε τα σχετ. (6 & 7) 

έγγραφα καθόσον πρόκειται για κολώνα δηµοτικού φωτισµού που είχε τποθετηθεί απο τη 

πρώην κοινότητα Ροδόπολης  επήλθε η συγκεκριµένη ζηµία.   

 

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης που 

επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του ∆ηµότη σε 

χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας) δικαστικής 

υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης  δαπάνης προς αποζηµίωση, φρονούµε πως  

συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως 

σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή  για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης, περι καταβολής της αιτουµένης δαπάνης  µε την προσκοµιδή  από την 

αιτούσα     α] αντιγραφου  της αδείας κυκλοφορίας του οχήµατός της  και β] των 



Σελίδα 6 από 7 
 

πρωτότυπων παραστατικών [ΑΠΥ ή απόδειξη]  της δαπάνης   προς αποκατάσταση της 

βλάβης. 

 

Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Κατά τη συζήτηση του 17ου 
θέµατος της προηγούµενης 19ης συνεδρίασης της Ο.Ε. µε θέµα «Εξέταση και λήψη 
απόφασης επί αίτησης ανάκλησης του κου Αβραάµ Πασιπουλαρίδη» φάνηκε ξεκάθαρα 
πλέον, ότι ο δικηγόρος του ∆ήµου κος Βασιλείου δεν διστάζει να βαφτίσει το άσπρο 
µάυρο και τον αγρό µε δάσος και κατόπιν τούτου δεν του έχω εµπιστοσύνη και επειδή ο 
ίδιος, παρά το ότι αναρµόδιος, κάνει τις εισηγήσεις επί του 11ου και 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης, αντί του αρµοδίου αντιδηµάρχου, θα καταψηφίσω τις εισηγήσεις 
τόσο του 11ου όσο και του 12ου θέµατος. Πέραν τούτων επισηµαίνω και το γεγονός ότι η 
σύνθεση της Ο.Ε. είναι παράνοµη.» 
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Τις  µε αρ. πρωτ. 15058/13 & 18333/13 αιτήσεις της κ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 

µε αρ. πρωτ. 11918/13 αίτηση της  ενδιαφερόµενης 
� Τις φωτογραφίες του οχήµατος 
� Το αντίγραφο προσφοράς αποκατάστασης βλάβης 
� Τα µε αρ. 558, 557,725/13 παραστατικά /ΑΠΥ της δαπάνης 
� το µε αρ.πρωτ. 20249/19.6.13 έγγραφό µας περι αναζήτησης απόψεων              
� Τη µε αρ.πρωτ. 1464/21.5.13 αναφορά των Εθελοντικών ∆υνάµεων 

∆ασοπυρόσβεσης και διάσωσης  

� το µε αρ.πρωτ. 20249/26.9.13 έγγραφο της Τ.Υ 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

 Αποδέχεται τον εξώδικο συµβιβασµό µε την κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση κολώνας 
δηµοτικού φωτισµού µετά την προσκόµιση από την αιτούσα α] αντιγράφου της αδείας 
κυκλοφορίας του οχήµατός της και β] των πρωτότυπων παραστατικών [ΑΠΥ ή 
απόδειξη]  της δαπάνης   προς αποκατάσταση της βλάβης. 



Σελίδα 7 από 7 
 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµικό Σύµβουλο. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 


