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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..313/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23ης/7-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .7η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
..35972/3-11-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Ακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, (5.652,00 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 98.623,40 €, συµπ/νου 
ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την οµάδα Β 
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και 
λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπηρεσιών καθαριότητας (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής –υπόγειων κάδων)»  
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ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0  
2)Έγκριση αποδέσµευσης ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 
Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» και  
3) Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των 
όρων της µελέτης και σε συνέχεια και των όρων της διακήρυξης»  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υδατοδεξαµενών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Πρακτική & 
Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέµατα Οδικής Συµπεριφοράς Οδηγών Οχηµάτων 
του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 - CPV 79132000-
8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης»  Α∆ΑΜ: 17REQ002186156 β) της σχετικής 
Μελέτης 3/2017 του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) της διαδικασίας»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Συµβούλου µε τίτλο «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στρατηγικής διαχείρισης σε θέµατα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο ∆ήµο 
∆ιονύσου – Smart and Green Cities». - CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 
17REQ002188654 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης 
της  σύµβασης»  
� ΘΕΜΑ 18ο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΜΑΙΟΥ 2017». 
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ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Μελέτη τροποποίησης τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 23ο: «1. Έναρξη διαδικασίας για την παράδοση παραλαβή του 
∆ηµοτικού Περιπτέρου στη ∆Κ Σταµάτας λόγω λήξης της σύµβασης. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.500,00 € για 
την «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την  υποστήριξη του ∆ήµου στις 
αρµόδιες υπηρεσίες για ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων», 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες µελέτες του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 25.7312.0063 των 
εξόδων ο.ε 2017 µε την ονοµασία «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017»». 
 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε(5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης, Κριεµάδης, Καρασαρλής(αναπληρωµατικό 
µέλος) και Στασινοπούλου(αναπληρωµατικό µέλος) προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..313/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 18ο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

      Κατά τη µελέτη της επιτροπής εκτίµησης θεοµηνιών βρέθηκαν οχήµατα τα 
οποία επλήγησαν από την βροχόπτωση της 7ης Ιουνίου 2016. Αυτά ανήκαν 
στους εξής ιδιοκτήτες: 
 
Σαµιώτου Μαρία – Πόντου 23β, ∆ροσιά 14572 
Ντασιώτη Αγάθη – Σάµου 9α, Αγ.Στέφανος 14565 
Καλύβης Ευάγγελος – Λουκιανού 16, Κηφισιά 
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Μπουγιούρη Ειρήνη – Μ.Αλεξάνδρου 70, Σταµάτα 14575 
Φράγκος Κων/νος – Ρήγα Φεραίου 4, Αγ.Στέφανος 14565 
Μέρλας Απόστολος – Αργυρουπόλεως 26, ∆ροσια 14572 
Ζετεµπιρ Ναντια-Μαρ. - Ροδοπόλεως 8, ∆ροσιά 14572 
Μαραγκουδάκη Μαρία - Πόντου 23β, ∆ροσιά 14572 
Σόκολης Νικόλαος – Μαβίλη 2, ∆ροσιά 14572 
Καραχάτζης Ιωάννης – Πίνδου 150, Σταµάτα 14575 
Γεωργίου Μαρία – Σπαρτών 7, Εκάλη 14578 
Φωτσάλη Αγγελική – Αισχύλου 132, Νίκαια 18452 
∆ιάκος-Λόµνιος Σταµάτιος – Αγ.Φανουρίου 32, Σταµάτα 14575 
Βασιλείου Σταύρος – Ροδοπόλεως 8, ∆ροσιά 14572 
Μανάκας Ιωάννης – Αργυρουπόλεως 25, ∆ροσιά 14572 
Χρυσσοµαλλίδου Ελένη – Στρ.Καρρά 24, ∆ιόνυσος  
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης – Αγ.Φανουρίου 1, Σταµάτα 14575 
Μαγκαφώτης Νικόλαος – Πίνδου 19, Ν.Φιλαδέλφεια 14342 
Μαρκόπουλος Κων/νος - Μ.Αλεξάνδρου 120, Σταµάτα 14575 
Νόνη Φλώρα – Πευκών 1, Σταµάτα 14575 
Κυριακίδης ∆ηµήτρης – Μακεδονίας 17, Σταµάτα 14575 
Θεοχάρη Γεωργία – Ρόδων & Πελοπονήσσου, Σταµάτα 14575 
 
 
 
 
 
 
Σαββάλας ∆ηµήτριος – Τσακάλωφ 6, Αγ.Στέφανος 14565 
Spiro Elezi – Αθ.∆ιάκου 17, Αγ.Στέφανος 14565 
Κατσούρα Σοφία – Σωκράτους 19, Αγ.Στέφανος 14565 
Πετρίτη Βελιώτα – Ικονίου 6, Αγ.Στέφανος 14565 
Πανδή Αναστασία – Μ.Αλεξάνδρου & Αγ.Φανουρίου Σταµάτα 14575 
 
 
Έχοντας υπ όψιν το  ΦΕΚ 1185/Β/2001 η αρµόδια επιτροπή θεώρησε ότι δεν 
µπορούσε να προβεί σε απόφαση ή και διαδικασία, αποζηµίωσής τους. 
Με το υπ' αρ. πρωτ. 16517/02-06-2017 έγγραφο της υπηρεσίας µας, 
ζητήσαµε  γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας εάν ο ∆ήµος µας δύναται να 
αποζηµιώσει τα πληγέντα οχήµατα και σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης 
µε ποια διαδικασία µπορεί να γίνει η αποζηµίωση των κατόχων τους.  
Ο δικηγόρος του ∆ήµου κος Γιάννης Βασιλείου µε το υπ αριθµ. πρωτ. 
13070/5-05-2017 έγγραφο του αναφέρει εν κατακλείδι…. «Επί της 
ελεγχοµένης περίστασης, αρµόδιο να επιληφθεί προφανώς είναι το τµήµα σας 
το οποίο γνωρίζει τις σχετικές διατάξεις, διαδικασίες και προϋποθέσεις για ην 
αποζηµίωση αναλόγων ειδικού χαρακτήρα περιπτώσεων καθώς έχει 
συµµετοχή σε αντίστοιχες επιτροπές που έχουν επιληφθεί περί τούτων. 
Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει από τον 
∆ήµο χορήγηση αποζηµιώσεων για ζηµιές που προκληθήκαν από ακραία 
καιρικά φαινόµενα ει µη µόνον σε επίπεδο κεντρικής και περιφερειακής 
διοίκησης» 
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Κατόπιν των ανωτέρω µε το αρ. πρωτ.:13430/9/5/2016 το τµήµα απέστειλε το 
φάκελο µε τα πληγέντα οχήµατα στην δ/νση Περιβάλλοντος Τµήµα 
καθαριότητος και ανακύκλωσης του ∆ήµου µας για δικές τους ενέργειες.  
Με το υπ' αρ. πρωτ: οικ.14466/17/5/2017 µας απάντησαν ότι βάσει του ΦΕΚ 
1546/β/2011 ούτε και αυτοί δύνανται να αποζηµιώσουν οχήµατα από 
θεοµηνίες. 
 
 
Έχοντας υπ όψιν 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1,2 και 3 του Νόµου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/ 
τ. Α/1997) δύναται να παρέχεται επιχορήγηση σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
µονάδες, εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από 
πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες πλην σεισµών. Η επιχορήγηση αυτή 
συνίσταται σε δωρεάν χρηµατική ενίσχυση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη ∆/νση Βιοµηχανικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας δυνάµει της υπ΄ αρ. 3648/ 
387/ 30.03.2012 (ΦΕΚ 985/τ. Β/30.03.2012) υπουργικής απόφασης. Η 
επιχορήγηση αυτή καλύπτει ζηµίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανικό 
εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας και 
ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφονται ως ολοσχερώς κατεστραµµένα. 
 
2. Βάσει του ΦΕΚ 1185/Β/2001 
 
3. ∆υνάµει του ΦΕΚ 3207/ τ. Β/ 17.12.2013 δηµοσιεύτηκαν τέσσερις Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την καταβολή αποζηµίωσης σε 
πληγέντες των Νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηλείας και 
αναφέρεται πως η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιµετώπιση ζηµιών που 
αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, 
εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας και ιδιωτικής χρήσης, τα 
οποία καταγράφονται ως ολοσχερώς κατεστραµµένα από τις πληµµύρες. 
 
4. Σηµειώνουµε ότι στην υπ΄ αρ. 20725/ Β 979/ 10.05.2011 (ΦΕΚ 1207/τ. Β/ 
16.06.2011) υπουργική απόφαση αποτυπώνεται η διαδικασία εφαρµογής του 
άρθρου 36 του Νόµου 2459/1997. 
5. Την µε αρ. πρωτ. 13070/5-05-2017  απάντηση του νοµικού τµήµατος του 
∆ήµου. 
 
 
Παραθέτοντας το ιστορικό και το θεσµικό πλαίσιο την απάντηση του 
νοµικού τµήµατος παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1,2 και 3 του Νόµου 2459/1997 (ΦΕΚ 

17/ τ. Α/1997)  
� Το ΦΕΚ 1185/Β/2001. 
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� Το ΦΕΚ 3207/ τ. Β/ 17.12.2013. 
� Την υπ’ αρ. 20725/ Β 979/ 10.05.2011 (ΦΕΚ 1207/τ. Β/ 16.06.2011) 

υπουργική απόφαση. 
� Την µε αρ. πρωτ. 13070/5-05-2017  απάντηση του νοµικού τµήµατος 

του ∆ήµου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ, 3 ΛΕΥΚΕΣ και 2 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Ζαµάνη, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου, 
Τσούκα και Στασινοπούλου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή 
τους και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
∆εν εγκρίνεται η καταβολή αποζηµίωσης 

  
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

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

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στασινοπούλου Αναστασία. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κριεµάδης Στέφανος. 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

4Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 


