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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  15ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με 

την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού  

(Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού» 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 96 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
 

Στη Δάφνη σήμερα την  15η Ιουνίου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -11:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 6317/11-06-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση και 

έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 179/14-5-2021 έγγραφο του Ν.Π. με την επωνυμία 

«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού»  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«. Δήμαρχε,  
Όπως γνωρίζετε το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» επιχορηγείται με το 
ποσόν των 400.000,00 € ετησίως από το Δήμο Δάφνης-Υμηττού για την κάλυψη των λειτουργικών του 
δαπανών και την επιδίωξη των σκοπών του (ΦΕΚ 922/τ.Β΄/21-5-2015).  
Επειδή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα εξακολουθήσαμε να βρισκόμαστε σε καθεστώς εκτάκτων  
συνθηκών  λόγω του κορωνοϊού  COVID-19,  για την αντιμετώπισή του  οποίου έπρεπε να παρθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσής του καθώς και αναγκαίες εργασίες-παρεμβάσεις στους 
χώρους ευθύνης του Ν.Π. για το σκοπό αυτό,  προβλέφθηκαν δαπάνες κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισμού του Ν.Π. για την αποκατάσταση φθορών  στο χώρο των γηπέδων στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ, στο 
Αθλητικό Κέντρο Ν. Σύλλας  και λοιπούς αθλητικούς χώρους, καθώς επίσης δημιουργήθηκαν και νέες 
ανάγκες.  
Αιτούμεθα  λοιπόν την εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
Δάφνης-Υμηττού» ποσού 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) τόσο  για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
συνθηκών που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να υφίστανται καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων  για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 
υπολειπόμενο ποσό της  τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π. ποσού 250.000,00 που 
δεν έχει εισπράξει ακόμα το Ν.Π., έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους ΚΑ του προϋπολογισμού για την 
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.  
Ήδη   μέρος της τακτικής επιχορήγησης έχει προβλεφθεί και δεσμευτεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό οικ. 
Έτους 2021  τόσο για τις απολυμάνσεις χώρων ευθύνης ΟΠΑΔΥ όσο και για την αποκατάσταση φθορών σε 
χώρους ευθύνης ΟΠΑΔΥ λόγω COVID-19.  
Αναλυτικότερα οι δαπάνες που προβλέπονται και θα δημιουργηθούν μετά από αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Ν.Π. είναι:  

1. ΚΑ 15.7326.0003 «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση φθορών και 
βλαβών στο γήπεδο μπάσκετ Πέτρου & Παύλου κλπ λόγω COVID-19» Πρόκειται για το 
μοναδικό ανοικτό γήπεδο μπάσκετ του Δήμου στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Σύλλας (Πέτρου & 
Παύλου) που είναι ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης για το κοινό κάθε ηλικίας και κατ’ εξοχήν 
χρησιμοποιούμενο από παιδιά και νέους του Δήμου μας.  
Όπως αντιλαμβάνεσθε -και μάλιστα εν καιρώ covid  και περιορισμών- είναι πρωταρχικής 
σημασίας ο χώρος να είναι χρησιμοποιήσιμος και ασφαλής. Δεδομένου δε  του γεγονότος ότι 
αυτή τη στιγμή για λόγους ασφαλείας έχουν αφαιρεθεί ακόμα και οι δύο βαρέος τύπου μπασκέτες 
που υπήρχαν (κατεστραμμένες και επικίνδυνες λόγω σοβαρών φθορών εξ αιτίας της παλαιότητάς 
τους), το δάπεδο του γηπέδου έχει διαβρωθεί και είναι επικίνδυνο για πρόκληση ατυχημάτων, η 
περιβάλλουσα περίφραξη είναι ατελής, ο φωτισμός ανεπαρκής και γενικά δεν προσφέρει την 
αρμόζουσα ασφάλεια, θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση του γηπέδου μπάσκετ και 
απόδοσή του προς χρήση στους δημότες που βιώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες και 
περιορισμούς λόγω του covid-19 και αποτελεί γι’ αυτούς μια εκ των ελάχιστων διεξόδων άθλησης 
και ψυχαγωγίας. Προβλεπόμενο ποσόν 24.800,00 €  

2. KA 10.6162.0004 «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, καθαρισμός αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων  και απολύμανση χώρων υγιεινής εγκαταστάσεων γηπέδου 
ποδοσφαίρου στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ»  Κατά την πρόσφατη περίοδο του lock down από τον Νοέμβριο 
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του 2020 και εφεξής και των περιορισμών που ίσχυσαν για τον αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, ο αθλητικός χώρος του στίβου που περιβάλλει το γήπεδο ποδοσφαίρου 
στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ Υμηττού ήταν και παραμένει ανοικτός στους δημότες και κατοίκους του Δήμου 
μας για ατομική άθληση, τηρουμένων των μέτρων ασφαλούς άθλησης σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.   
Με βάσει την καθημερινή καταγραφή εισερχομένων, η   προσέλευση του κοινού για άθληση 
έφτασε στο χώρο στους 2.000 ανά ημέρα. Η μεγάλη αυτή προσέλευση επιβάρυνε σημαντικά το 
χώρο γι’ αυτό και προβήκαμε ήδη σε μικροεπεμβάσεις αποκατάστασης στο χώρο του γηπέδου 
στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ Υμηττού.  
Η συνεχής χρήση του χώρου όμως δημιούργησε και επιπλέον προβλήματα στο χώρο : α) την 
συγκέντρωση υλικών απόρριψης από το συνθετικό τάπητα επίστρωσης του γηπέδου και του 
στίβου  στα φρεάτια απορροής υδάτων (υδροσυλλογής) περιμετρικά του γηπέδου,  τα οποία 
προστατεύουν τον τάπητα και το ταρτάν του στίβου από την συγκέντρωση υδάτων κάτω από την 
διαστρωμένη επιφάνεια ώστε να μην διαβρώνεται εξ αιτίας αυτού  η υπέργεια διαστρωμάτωση. Γι’ 
αυτό το λόγο θα πρέπει άμεσα να γίνει ο καθαρισμός και η απελευθέρωση των φρεατίων 
απορροής περιμετρικά του γηπέδου και  β) την εκτεταμένη χρήση των χώρων υγιεινής και την 
ανάγκη καθαρισμού της αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων  και την απολύμανση-καθαρισμό των  
χώρων υγιεινής των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Προβλεπόμενο ποσόν 8.000,00 € 

3. ΚΑ 15.7133.0004 «Προμήθεια μεταλλικών σκευοθηκών φύλαξης αντικειμένων στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ λόγω COVID-19» . 
Ειδικές μεταλλικές κατασκευές φύλαξης αντικειμένων, αθλητικού υλικού, υλικών καθαριότητας και 
υγειονομικού υλικού, προσωπικών αντικειμένων αθλητών, διαιτητών και προσωπικού  στο χώρο 
των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου στα ΝΤΑΜΑΡΙΑ Υμηττού. Αντικατάσταση των 
υπαρχόντων που έχουν καταστραφεί.  Προβλεπόμενο ποσόν 4.800,00 €  

4. ΚΑ 10.6699.0001 «Απρόβλεπτες μη κατανομαζόμενες δαπάνες προκύπτουσες λόγω 
έκτακτων συνθηκών λόγω COVID-19 που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο ΚΑ του 
προϋπολογισμού του 2021. Προβλέπεται ποσόν 12.400,00 € της υπολειπόμενης πίστωσης. Η 
εξειδίκευση σε συγκεκριμένο ΚΑ του προϋπολογισμού θα δημιουργηθεί όταν παραστεί ανάγκη γι’ 
αυτό.  

Επειδή οι έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε δεν μπορούσαν αφ΄ενός μεν να 
προβλεφθούν στο σύνολό τους, αφ΄ετέρου  δε η τακτική επιχορήγηση από το Δήμο καλύπτει πάγιες 
ανάγκες, παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας.» 

 Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.   

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών κ.κ. 

Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά με την 

παράκληση όμως να υπάρξει μόνιμη αύξηση του ποσού του Ν.Π. και Ντίνου Νικόλαου ο οποίος 

μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει αν και  συμφωνεί ότι τα χρήματα που υπάρχουν στα 

Ν.Π. είναι λίγα ενώ θεωρεί ότι δεν είναι έκτακτες οι ανάγκες που παρουσιάζονται και δεν έχουν 

ψηφίσει ούτε τον προϋπολογισμό ούτε και την αναμόρφωση του Ν.Π., έλαβε γνώση του 

περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 179/14-

5-2021 εγγράφου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού  (Ο.Π.Α.Δ.Υ.) 

Δάφνης-Υμηττού» , έχοντας υπόψη της και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 

Ν.4223/2013, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018, 

του Ν.4623/2019, του Ν.4735/2020 του Λογιστικού των ΟΤΑ και του Ν. 4071/2012, μετά από 

διαλογική συζήτηση ,σκέφθηκε και,  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4223/2013, την έκτακτη 

επιχορήγηση  του εποπτευόμενου από το Δήμο Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – 

Αθλητισμού  (Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού»», η οποία σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα όπως 



 ΑΔΑ: ΨΔΩ4Ω9Φ-ΛΩΞ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 4 

αυτός διαβιβάζεται με το αριθμ. πρωτ. 179/14-5-2021 έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ.Υ. και εμφανίζει τα 

εξής αποτελέσματα: 

ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
(Α) 

Υπολοιπόμενη 
πίστωση  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (Γ) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑ 

15.7326.0003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΥ 
& ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΠ ΛΟΓΩ 
COVID-19   24.800,00 € 24.800,00 € 

10.6162.0004 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ   8.000,00 € 8.000,00 € 

15.7133.0004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΚΕΥΟΘΗΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΛΟΓΩ 
COVID-19   4.800,00 € 4.800,00 € 

10.6699.0001 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΜΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ 
ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19   12.400,00 € 12.400,00 € 

      50.000,00 € 50.000,00 € 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος κ. Ντίνος Νικόλαος, 

σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

                   ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                                ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                                                                                ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
                                                                                                ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                                                ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ           
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
  

 


