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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..11η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..12/7/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: ..119/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 7ο: «Απ' ευθείας ανάθεση συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
XEROX και Konica Minolta”». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/12-7-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..19332/8-7-2016.. 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.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
9.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

13.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
14.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
17.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
7. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
9. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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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, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, 
Στάικος Θεόδωρος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Τσιλιγκίρης Ιωάννης και Χιώτης ∆ηµήτριος 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε στο τέλος των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε στο τέλος των ανακοινώσεων. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. κ Αφάρας Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και ∆αρδαµάνης Βασίλειος αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπέτσης Ανδρέας, Καγιαλή Ελπίδα και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆ και συγκεκριµένα στον ορισµό τακτικού µέλους του Ν.Π.∆.∆. Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Α΄/µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου. 

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

24.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
25.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
26.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
27.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
29.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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� Το 24ο θέµα µε τίτλο «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 
2016 σε Συλλόγους Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου», συζητήθηκε πρώτο λόγω της ύπαρξης µελών των συλλόγων στη 
συνεδρίαση. 

� Τα µε αριθ. 9ο, 11ο και 22ο θέµατα αποσύρθηκαν από την Η.∆. 
�  Η Συνεδρίαση διεκόπη, µετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης, λόγω ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011) για την Τετάρτη 13/07/2016 
στις 18:00 µ.µ. 

 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..119/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Απ' ευθείας ανάθεση συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
XEROX και Konica Minolta”». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος  έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης κ. Υφαντή Ηλία 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,». 

Με την 53/2016 Απόφασή του το ∆.Σ ενέκρινε την σκοπιµότητα και την εκτέλεση  της  
υπηρεσίας  συντήρησης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Xerox και Konica Minolta και 
την πραγµατοποίηση της διαδικασίας µε απ’ευθείας ανάθεση στην εισαγωγική αντιπροσωπεία 
XEROX HELLAS AEE. και στην επίσηµη αντιπροσωπεία Konica Minolta Επιχειρηµατικές 
Λύσεις Ελλάς ΑΕ αντίστοιχα. 
 
Με την 139/2016 Απόφασή της η Ο.Ε ενέκρινε τη δαπάνη και την ανάθεση της εργασίας 
συντήρησης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX στην εταιρία  ΧΕRΟΧ ΗΕLLAS 
AEE, λόγω εξειδικευµένου αντικειµένου. 
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Με την 138/2016 Απόφασή της η Ο.Ε ενέκρινε τη δαπάνη και την ανάθεση της εργασίας 
συντήρησης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Konica Minolta στην εταιρία Konica 
Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ , λόγω εξειδικευµένου αντικειµένου. 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, µε τα  αριθ. 4027/15117/2016 και 40276/15119/2016 
αντίστοιχα έγγραφά της και επί του ελέγχου νοµιµότητας των ανωτέρω αποφάσεων της Ο.Ε., 
αναφέρει ότι αρµόδιο Όργανο για την απ' ευθείας ανάθεση προµηθειών – εργασιών, για 
λόγους αποκλειστικότητας, είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κι όχι η Οικονοµική Επιτροπή. 

Κατόπιν τούτων, καλείται το ∆.Σ. να εγκρίνει: 

1. Την απευθείας ανάθεση της συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 11.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην εισαγωγική 
αντιπροσωπεία  XEROX HELLAS AEEl λόγω αποκλειστικότητας και  

2. Την απευθείας ανάθεση της συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Konica 
Minolta, ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην επίσηµη 
αντιπροσωπεία  Konica Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ λόγω αποκλειστικότητας. 
  
Τέλος  το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: « καταψηφίζουµε γιατί θεωρούµε 
ότι µε το ποσό αυτό µπορούµε να αγοράσουµε νέα µηχανήµατα». 
 
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΄).  
� Την 53/2016 Απόφαση του ∆.Σ. 
� Τις 138/2016 & 139/2016 Απόφαση της Ο.Ε. 
� Τα αριθ. 4027/15117/2016 και 40276/15119/2016 έγγραφα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής. 
� 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   19  Υπέρ   5  Κατά    και   5  Λευκές  

                                               
 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεµάδη Στεφάνου, Ιωαννίδη 
Χαράλαµπου, Κανατσούλη Ιωάννη και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, 
Λουκάτου Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει: 
 1. Την απευθείας ανάθεση της συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 11.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην εισαγωγική 
αντιπροσωπεία  XEROX HELLAS AEEl λόγω αποκλειστικότητας και  

2. Την απευθείας ανάθεση της συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Konica 
Minolta, ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην επίσηµη 
αντιπροσωπεία  Konica Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ λόγω αποκλειστικότητας. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 
 

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