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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..9/4/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:189/2019.. 
                      
ΘΕΜΑ 10ο: Μηνιαία Συνδρομή Καρτών Αντλιοστασίων Ύδρευσης. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 9ης/9-4-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..9η Απριλίου 2019.. 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. ..15143/5-4-2019.. 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 ..22.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
8.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
10.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).     
11.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
12.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
13.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
15.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
18.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   

ΑΓΓΕΛΑ. 
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
7. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
10. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
11. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
13. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
14. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ 
16. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
17. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ . 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα(δικαιολογημένη απουσία), 
Λυρούδιας Ευάγγελος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Φωτέλης Λουκάς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, 
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική 
(δικαιολογημένη απουσία) και Υφαντής Ηλίας  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Γκιζελή Αικατερίνη προσήλθαν κατά τη διάρκεια του 
Ε.Η.Δ. θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Παντελόγλου Τεύκρος 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις:  
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Φωτάκης Ιωάννης και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.. 
 Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της  

Η.Δ. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στάικος Θεόδωρος, Στασινοπούλου Αναστασία και Παντελόγλου Τεύκρος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.  Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37ου 

θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος της  

Η.Δ. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  ήταν απών. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 38 και 39 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 Το θέμα με α/α 33 προτάχθηκε να συζητηθεί πρώτο. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:189/2019.. 
 
 ΘΕΜΑ 10ο: «Μηνιαία Συνδρομή Καρτών Αντλιοστασίων Ύδρευσης. 

19.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
20.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
21.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
22.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..10ου..  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: 
 
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 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»: “Η 
περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: (Η 
Οικονομική Επιτροπή) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις». 
 
3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα 
σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.                                                                                                          
 
4. Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/21 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
άρθρο 32 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”:  
«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από 
έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:  
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους.  
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄και γγ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν 
υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 
αποτέλεσμα τεχνιτού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης». 
 
5. Ο Δήμος μας διαθέτει δεκατρία (13) αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος τα οποία διανέμουν νερό 
στο δημοτικό δίκτυο των κοινοτήτων. Στα εν λόγω αντλιοστάσια είναι ήδη εγκατεστημένοι 
ισάριθμοι αυτοματισμοί ελέγχου και ειδοποίησης μέσων μηνυμάτων GSM (στην περίπτωση 
alarm και βλαβών) του Προϊσταμένου  του Τμήματος Ύδρευσης, στους οποίους ο Δήμος 
ανανεώνει κάθε δύο (2) μήνες τη σύνδεση (καρτοκινητό). 
 
Οι 13 τηλεφωνικοί αριθμοί σύνδεσης GSM των αυτοματισμών στα ισάριθμα αντλιοστάσια είναι 
οι εξής:  
 
1.   6947 884293 στη Δεξαμενή Ποντίων στον Άγιο Στέφανο, 
2.   6947 884294 στη Δεξαμενή Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο, 
3.   6947 884295 στη Δεξαμενή Ευξείνου Πόντου στον Άγιο Στέφανο, 
4.   6947 884297 στο Αντλιοστάσιο Κρυονερίου,  
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5.   6947 884298 στη Δεξαμενή Κρυονερίου, 
6.   6947 884262 στη Δεξαμενή Ροδόπολης, 
7.   6947 884270 στο Αντλιοστάσιο Διονύσου, 
8.   6947 884299 στη Δεξαμενή Διονύσου, 
9.   6947 884263 στη Δεξαμενή Παρχάρ στη Δροσιά, 
10. 6947 884264 στη Δεξαμενή στη Ρέα στη Δροσιά, 
11. 6947 884265 στη Δεξαμενή στη Γοργοποτάμου στη Δροσιά, 
12. 6972 983796 στο Αντλιοστάσιο στην Οδό Ναυαρίνου στην Άνοιξη, και  
13. 6972 983791 στη Δεξαμενή στην Οδό Λυκαβητού στην Άνοιξη 
 
Προκειμένου ο Δήμος να καταβάλει την εν λόγω δαπάνη ανανέωσης της σύνδεσης 
(καρτοκινητό) των αυτοματισμών, η Δ/νση Περιβάλλοντος εισηγείται κάθε δύο (2) μήνες προς 
την Ο.Ε. για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (με δαπάνη 12 € ανά 
σύνδεση, δηλαδή για τις 13 συνδέσεις: 13x12€ = 156€) με απόδοση λογαριασμού στο όνομα 
Υπαλλήλου του Δήμου, αίτημα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης, ενώ σε 
περίπτωση που ο π/υ του Δήμου τελεί υπό έγκριση δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των 
ανωτέρω για την έγκαιρη ανανέωση της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα οι 
αυτοματισμοί να μην έχουν πληρωμένο χρόνο επικοινωνίας και δεν δύνανται να πληρούν το 
πολύ σημαντικό σκοπό ύπαρξής τους (έλεγχος στάθμης δεξαμενών πόσιμου ύδατος).   
 
Σχετικά υπάρχει κάθε χρόνο για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό στον Κ.Α 25.6162 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων». 
 
6. Προκειμένου να αρθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, δύναται ο Δήμος να υλοποιήσει 
σύμβαση (συμβόλαιο) για τις εν λόγω συνδέσεις και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έλαβε γραπτή 
προσφορά από την εταιρία Vodafone και προφορικές προσφορές από τις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας Wind και Cosmote ως ακολούθως: 
α. από την εταιρία Vodafone για 14,56€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις 
189,28€ μηνιαίως. 
β. από την εταιρία Wind για 12€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις: 156 € το 
μήνα.  
γ. από την εταιρία Cosmote για 69€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις: 897 € το 
μήνα.  
 
Επειδή όμως το σήμα της εταιρίας Wind δεν είναι αξιόπιστο σε κάποια από τα αντλιοστάσια, 
λόγω της τοποθεσίας τους, π.χ. δεξαμενή Αγ. Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο, Παρχάρ στη 
Δροσιά κλπ, και θα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, κρίνεται ως πλέον αξιόπιστη η 
συνεργασία του Δήμου με την εταιρία Vodafone με την οποία ήδη συνεργάζεται. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει: 
 
1. τη σύναψη συμβολαίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με την εταιρία Vodafone για 13 
συνδέσεις GSM ισάριθμων αυτοματισμών αντλιοστασίων (ως αυτά προαναφέρθηκαν) ως 
οικονομικότερη τεχνικά αποδεκτή λύση, και 

2. την εξουσιοδότηση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Βαφειάδου Ειρήνης, Κλάδου ΔΕ1 
προκειμένου να υπογράψει κάθε τι σχετικό αφορά στα εν λόγω συμβόλαια σύνδεσης των 
παρακάτω τηλεφωνικών αριθμών σύνδεσης GSM. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
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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΄).  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016). 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                            

                        
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν Α 

 
 
1) Εγκρίνει τη σύναψη συμβολαίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με την εταιρία Vodafone για 
13 συνδέσεις GSM ισάριθμων αυτοματισμών αντλιοστασίων (ως αυτά προαναφέρθηκαν) ως 
οικονομικότερη τεχνικά αποδεκτή λύση. 

2) Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο του Δήμου κ. Βαφειάδου Ειρήνης, Κλάδου ΔΕ1 προκειμένου να 
υπογράψει κάθε τι σχετικό αφορά στα εν λόγω συμβόλαια σύνδεσης των παρακάτω 
τηλεφωνικών αριθμών σύνδεσης GSM. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ    

                                                                        ΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                       ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.                                         
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                   ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

                                                                        
                                                                 
                                                                  

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

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
                           


