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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..1η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..30/1/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 1/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ  Ε.Η.Δο: Επαναπροκήρυξη προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017 λόγω μη 
κάλυψης τριών (3) θέσεων ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου Γ΄ή C΄κατηγορίας (με 
ψηφιακό ταχογράφο) 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/30-1-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

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

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 3399/26-1-2018.. 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 η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
14.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Στάικος Θεόδωρος(δικαιολογημένη απουσία), 
Κριεμάδης Στέφανος(δικαιολογημένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος 
Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα-
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη 
απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ.  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Καρασαρλής Αναστάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια 
των ερωτήσεων. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της 
Η.Δ. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ.  Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κρητικός Αθανάσιος, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Καλαφατέλης 

Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής Αναστάσιος και Τσουδερός 
Ιωάννης  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος 

 Οι Δ.Σ. κ. κ.  Καγιαλή Ελπίς και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 20ου θέματος.  

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 26ου θέματος.  

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα 25ο, 27ο και 30ο θέματα  αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη. 
 

..Αριθ. Απόφασης: 1/2018.. 
 

17.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.: Επαναπροκήρυξη προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017 λόγω μη 
κάλυψης τριών (3) θέσεων ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου Γ΄ή C΄κατηγορίας (με 
ψηφιακό ταχογράφο) 

 

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  ζήτησε από το σώμα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέματος (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), 
65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 22 Υπέρ 5 Κατά και 1 Λευκή 
ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος, λόγω απαίτησης του ΑΣΕΠ για λήψη νέας απόφασης. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού κ.  Δαρδαμάνη Βασίλειο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος  κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος  είπε τα εξής: 
 
Με την υπ΄αριθμ. 64/22-2-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, έτους 2017. Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄αριθ.πρωτ. 17884/30-5-2017 
απόφασή του ενέκρινε την απασχόληση πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.  
 
Κατόπιν τούτων εκδόθηκε από το Δήμο μας η υπ΄αριθ. ΣΟΧ2/2017 (αρ.πρωτ. 20692/6-9-2017) 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
χρονική διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα μίας (1) θέσης ειδικότητας 
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ και Ε΄ ή CE κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο) και 
τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ή C΄ κατηγορίας (με 
ψηφιακό ταχογράφο).  
 
Μετά την κατάρτιση των Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων για τις δύο προαναφερόμενες 
ειδικότητες υποψηφίων εκδόθηκε η υπ΄αριθ.3600/40898/07-12-2017 απόφαση πρόσληψης 
πέντε (5) συνολικά ατόμων εκ των οποίων μόνο ένας (1) εξ αυτών αποδέχθηκε τη θέση 
πρόσληψης στην κατηγορία ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ή C΄ κατηγορίας (με ψηφιακό 
ταχογράφο). Με βάση τους Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας προσκλήθηκαν -προς 
αναπλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων που παρέμειναν κενές- οι επόμενοι κατά σειρά 
προτεραιότητας υποψήφιοι. Μόνο ο ένας από αυτούς αποδέχθηκε τη θέση πρόσληψης στην 
κατηγορία ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ και Ε΄ ή CE κατηγορίας (με ψηφιακό 
ταχογράφο).  
 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι εναπομένουσες θέσεις προς πλήρωση με τη διαδικασία 
της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, είναι τρεις (3) και ανήκουν στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων Γ΄ή C΄ κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο). 
 
 
Επειδή ο αριθμός οδηγών που απασχολεί ο Δήμος μας είναι ανεπαρκής για την εκτέλεση των 
προγραμματισμένων δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και των ογκωδών 
στερεών και πράσινων απορριμμάτων λόγω και της μεγάλης έκτασης του Δήμου, κρίνεται 
απαραίτητη η ενίσχυσή του με επιπλέον προσωπικό της ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών οχημάτων. 
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την επαναπροκήρυξη  για την πρόσληψη στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας τριών (3) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων Γ΄ή C΄ κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο), με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
περισυλλογής-αποκομιδής απορριμμάτων και τη γενικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. 
 
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν από τα 
ανταποδοτικά έσοδα των αντίστοιχων τελών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, από τον Κ.Α. 20.6041.0001 με την ονομασία «Αποδοχές 
εκτάκτων ορισμένου χρόνου», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 28.752,00 ευρώ και 
από τον Κ.Α. 20.6054.0001 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων 
ορισμένου χρόνου» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 8.484,72 ευρώ. 
 
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3812/2009 και το άρθρο 9 του Ν.4057/2012, για το χρονικό διάστημα 
έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. 
 

Τέλος το λόγω έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής; «Θα επαναλάβω ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή 
η κατάσταση  με τα 8μηνα ή έχετε αποφασίσει ήδη να τα δώσετε φωτογραφικά όπου θέλετε; 
Να παλέψετε για το διορισμό υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε όποια θέση είναι αναγκαία για την ορθή 
λειτουργία του Δήμου. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να συναινέσω». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3812/2009 και το άρθρο 9 του 
Ν.4057/2012. 

 Την υπ΄ αριθμ. 64/22-2-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Την υπ΄αριθ. ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωση. 
 Την υπ΄αριθ.3600/40898/07-12-2017 απόφαση πρόσληψης. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών 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    27    Υπέρ     και     1     Κατά  
 
 
Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής  για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη  για την πρόσληψη στην Υπηρεσία Καθαριότητας τριών (3) 
υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ή C΄ κατηγορίας 
(με ψηφιακό ταχογράφο), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη 
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βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περισυλλογής-αποκομιδής απορριμμάτων και τη 
γενικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. 
 
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν από τα 
ανταποδοτικά έσοδα των αντίστοιχων τελών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, από τον Κ.Α. 20.6041.0001 με την ονομασία «Αποδοχές 
εκτάκτων ορισμένου χρόνου», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 28.752,00 ευρώ και 
από τον Κ.Α. 20.6054.0001 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων 
ορισμένου χρόνου» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 8.484,72 ευρώ. 
 
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3812/2009 και το άρθρο 9 του Ν.4057/2012, για το χρονικό διάστημα 
έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.   
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΑΔΑ: Ψ7ΞΒΩ93-Ο7Β
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