
 1/5 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..18η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..11/9/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 602/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ  27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο 
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για 
την Αποζημίωση του κ. Μανούρη Αθανασίου. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 18ης/11-9-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..11η Σεπτέμβριου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 28501/7-9-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..23.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
4.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
8.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
10.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
11.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
12.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ 
15.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
17.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΖΩΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
5. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.              

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
6. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
9. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ 
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ) 
15. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική  (δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος, Χρονόπουλος 
Πέτρος, Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Ντούντα-Πολυχρονοπούλου 
Χρυσούλα (δικαιολογημένη απουσία),Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κριεμάδης Στέφανος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ,  Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης (δικαιολογημένη 
απουσία), Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός 
Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική (Βάνα)  προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 Ο Δ.Σ  κ.Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. 
 
Αποχωρήσεις: 
 

 Ο Δ.Σ κ.Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ κ.Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος. 
 ΟΙ Δ.Σ κ.κ Παντελόγλου Τεύκρος και Στάικος Θεόδωρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 3ου θέματος. 
 Η Δ.Σ κ.Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ.Τσούκας Παναγιώτης και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 25ου θέματος. 
 Η Δ.Σ κ.Καγιαλή Ελπίδα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 27ου θέματος. 

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Προεδρεύων στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιπρόεδρος κ.Καρασαρλής Αναστάσιος λόγω 

απουσίας της Προέδρου κ.Ζώτου Βασιλικής. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 

των πρακτικών. 
 Το 27ο θέμα της Η.Δ προτάθηκε να συζητηθεί δεύτερο λόγω της παρουσίας του κ,Μανούρη 

Αθανασίου. 
 
..Αριθ. Απόφασης:602/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ  27ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με 

Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών 
Πράξεων> για την Αποζημίωση του κ. Μανούρη Αθανασίου.» 
 

 

18.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
20.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
21.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
22.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
23.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
 

17. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
18. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Ο Προεδρεύων  μετά την εκφώνηση του ..27ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το 
λόγο στην Αντιδήμαρχο  Περιβάλλοντος κ.Πέππα Αγγελική να προβεί στην εισήγηση του 
θέματος. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): 
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση 
των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές 
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
133/19.7.2018):    
Ο Δήμαρχος  
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε 
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την 
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισμού». 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 
εδάφιο 3 του Ν. 4555/2018:  
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου.  
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
α) …,  
δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 
4. Σύμφωνα με την 302/2018 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:  
«Εγκρίνει το αίτημα του εξωδίκου συμβιβασμού με τον κ. Μανούρη Αθανάσιο περί καταβολής 
αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου του από πλημμύρα νεροποντής αφού στο 
σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν, μετά από μια συνηθισμένη έντονη βροχόπτωση και όχι 
θεομηνία, είναι προβληματικό και αν και έχουν γίνει επεμβάσεις από το Δήμο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό και χρήζει περαιτέρω 
αντιμετώπισής του, αναγνωρίζοντας την αντικειμενική ευθύνη του Δήμου». 
Η προαναφερθείσα έγκριση αφορά σε ποσό 4.776,21 €, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 
19627/4.6.18 αίτηση του κ. Μανούρη Αθανάσιου (για αποζημίωσή του σε συμβάν της 
24.5.2018) η οποία ελήφθη υπόψη από την Ο.Ε για τη λήψη της ανωτέρω απόφασής της.  
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Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η με αρ. πρωτ. 22129/26.8.2018 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας (σχετικά με το αίτημα καταβολής αποζημίωσης του κ. Μανούρη) η οποία ετέθη 
υπόψη της Ο.Ε. προκειμένου να ληφθεί η προαναφερθείσα απόφασή της διατύπωνε ότι  
«… δεν θεμελιώνονται ούτε προκύπτουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του 
Δήμου που δημιουργούν αντικειμενική ευθύνη, …. ενώ κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί στη 
σύνδεση της ζημιάς με ενδεχόμενες παραλείψεις του Δήμου ελλείποντος έτσι του αιτιώδους 
συνδέσμου και συνάφειας περί τούτου. Αντίθετα προκύπτει με βεβαιότητα ότι το περιστατικό 
οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας αποκλειομένης στην περίπτωση αυτή της αποζημιωτικής 
ευθύνης του Δήμου. …. Επομένως ΔΕΝ συντρέχουν οι ως άνω αναφερόμενοι νομικοί και 
πραγματικοί όροι του συμβιβασμού αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση 
της ευθύνης του Δήμου εισηγούμενοι συνακόλουθα την απόρριψη του αιτήματος». 
Περαιτέρω, από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών για την αποζημίωση προκύπτει ότι 
το όχημά του ήταν ασφαλισμένο μέχρι τις 22.5.2018 και κατόπιν από τις 29.5.2018. 
5. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Ο.Ε 2018 του Δήμου υπάρχει Κ.Α. 00.6492 με τίτλο 
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> με 
αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού 85.211€. 
6. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της ανωτέρω 
302/2018 ΑΟΕ, παρακαλείται το Δ.Σ όπως αποφασίσει περί της εξειδίκευσης της 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α 00.6492 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών 
Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για ποσό 4.776,21 € για αποζημίωση του κ. 
Μανούρη Αθανάσιου. 
 
Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής:«Καλούμαστε να αποζημιώσουμε ένα όχημα 
που ήταν εν κινήσει μια μέρα που δεν έπρεπε να κυκλοφορεί. Θεωρώ ότι πάσχει η απόφαση». 
 
Εν συνεχεία τον λόγο  έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Νέα Πνοή 
για τον Διόνυσο» και είπε τα εξής:«Η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι ρητή. Δεν πρόκειται 
για θεομηνία αλλά για μια τυπική βροχή. Το όχημα αυτό ήταν και ανασφάλιστο. Όλα αυτά τα 
στοιχεία δεν μας βοηθούν να κάνουμε δεκτό το αίτημα του κ.Μανούρη. Με αυτή την εκδοχή 
όποιος περνά από τη Λ.Σταμάτας με οποιαδήποτε εκδοχή της παραμικρής βροχής πρέπει να 
αποζημιώνεται. Δεν έχουμε τα στοιχεία να τοποθετηθούμε σε ένα τέτοιο ζήτημα. Η δαπάνη δεν 
είναι μικρή». 
 
Τέλος  το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι λέει η 
Νομική Υπηρεσία. Θεωρώ ότι η άποψη της Οικονομικής Επιτροπής δεν θεμελιώνει ότι πρέπει 
να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρώ ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι 
παράτυπη. Προσωπικά δεν θα στηρίξω αυτήν την απόφαση συν του ότι το αυτοκίνητο ήταν 
ανασφάλιστο και το ποσό είναι μεγάλο». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 67 & 72(όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 203 

εδ.1και εδ.3του Ν.4555/2018) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 

 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 
Α΄).  

 Την αριθ. 302/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Την αρ.19627/4.6.2018 αίτηση του κ. Μανούρη Αθανασίου. 
 Την αρ.22129/26.8.2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 
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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  14  Υπέρ  και  5  Κατά  
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Λουκάτου Ανθής, 
Φωτάκη Ιωάννη και Ζυγούνα Γεωργίου  για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

Εξειδικεύει πίστωση ποσού 4.776,21 € σε βάρος του Κ.Α 00.6492 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα 
Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για αποζημίωση του κ. 
Μανούρη Αθανασίου, σύμφωνα με την 302/2018 απόφαση της Ο.Ε. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
 
                                                                  
                                                                 
 
                                                                  
                                                           

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΑΔΑ: ΩΣΠΦΩ93-ΨΟΝ


		2018-09-14T14:33:27+0300
	Athens




