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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 1/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων 
υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/24-1-2017 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..24η Ιανουαρίου 2017.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. 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. .. 1952/20-1-2017.. 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 .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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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 Ανοίξεως κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη 
απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογηµένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος,  και Σώκου 
Ζωή (δικαιολογηµένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Η ∆.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 21ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
22ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος της Η.∆. 

 

17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
24.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
25.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
27.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
30.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 21ο θέµα προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 18ο θέµα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..1/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 

στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων 
υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδιας Ευάγγελος για να 
προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Την από 05/11/2014 εργολαβική σύµβαση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής 
οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» 

(2) Τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της περιοχής της Πλατείας Άνοιξης 
που συντάχθηκε από τον ανάδοχο του έργου και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας. 

(3) Το από 02/11/2016 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 30696/02-11-2016) έγγραφο του αναδόχου µε το 
οποίο υποβλήθηκε η µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 

 
Στα πλαίσια του έργου του θέµατος που εκτελείται την περίοδο αυτή από την Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και προκειµένου να συνεχιστούν οι 
εργασίες στην οδό Αθηνών Χαλκίδος από την πλατεία Άνοιξης έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, 
θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις: 

α). Α’ φάση εργασιών: 
α1). ∆ιακοπή κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 

από την Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος µέχρι και την Πλ. Ανοίξεως. 
α2). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε άνοδο προς Αγ. Στέφανο επί της Λ. Μαραθώνος και 

κατεύθυνση την πλατεία της Άνοιξης µέσω της Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίσουν την πορεία τους 
επί της Λ. Μαραθώνος και  στον επόµενο φωτεινό σηµατοδότη στην διασταύρωση µε  την οδό 
Αθηνών-Χαλκίδος θα στρίβουν δεξιά. 

α3). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο προς ∆ροσιά επί της Λ. Μαραθώνος δεν 
επηρεάζονται από τη ρύθµιση και θα συνεχίσουν την πορεία τους επί της λεωφόρου. 

α4). ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων 
στο ρεύµα κυκλοφορίας προς τη Λ. Ανοίξεως – Σταµάτας. 

α5). Τα οχήµατα των κατοίκων (κυρίως τα κινούµενα από την οδό Ανοίξεως – Σταµάτας) τα 
οποία κινούνται µε κατεύθυνση την Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίζουν στην Αθηνών –Χαλκίδος 
έως  τη Λ. Μαραθώνος και έπειτα θα στρίβουν δεξιά. 

β). Β’ φάση εργασιών: 
β1) ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων στο 

ρεύµα κυκλοφορίας προς την οδό Αγ. Αθανασίου. 
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β2) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της Αθηνών - 
Χαλκίδος από την Λ. Λίµνης Μαραθώνος έως την Πλ. Ανοίξεως. 

β3) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου από την Πλ. Ανοίξεως έως την οδό Κοιµήσεως Θεοτόκου. 
Η υλοποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την κατάλληλη σήµανση όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της µελέτης και αποτυπώνεται στα σχέδια που τη 
συνοδεύουν. 
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν για το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των 
εργασιών όπου προβλέπεται να είναι δέκα (10) ηµέρες για την α’ φάση των εργασιών και δέκα 
(10) ηµέρες για τη β’ φάση των εργασιών. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 

Για την έγκριση της µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ευρύτερης περιοχής 
της Πλατείας Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων 
οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση». 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

Α΄).  
� Την από 05/11/2014 εργολαβική σύµβαση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

Περιφέρειας Αττικής. 
� Τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
� Το από 02/11/2016 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 30696/02-11-2016) έγγραφο του αναδόχου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 

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

 
                                              

                               
Εγκρίνει τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ευρύτερης περιοχής της 
Πλατείας Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων 
οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση», ως κατωτέρω: 
 

α). Α’ φάση εργασιών: 
 
α1). ∆ιακοπή κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 

από την Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος µέχρι και την Πλ. Ανοίξεως. 
α2). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε άνοδο προς Αγ. Στέφανο επί της Λ. Μαραθώνος και 

κατεύθυνση την πλατεία της Άνοιξης µέσω της Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίσουν την πορεία τους 
επί της Λ. Μαραθώνος και  στον επόµενο φωτεινό σηµατοδότη στην διασταύρωση µε  την οδό 
Αθηνών-Χαλκίδος θα στρίβουν δεξιά. 

α3). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο προς ∆ροσιά επί της Λ. Μαραθώνος δεν 
επηρεάζονται από τη ρύθµιση και θα συνεχίσουν την πορεία τους επί της λεωφόρου. 

α4). ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων 
στο ρεύµα κυκλοφορίας προς τη Λ. Ανοίξεως – Σταµάτας. 
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α5). Τα οχήµατα των κατοίκων (κυρίως τα κινούµενα από την οδό Ανοίξεως – Σταµάτας) τα 
οποία κινούνται µε κατεύθυνση την Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίζουν στην Αθηνών –Χαλκίδος 
έως  τη Λ. Μαραθώνος και έπειτα θα στρίβουν δεξιά. 

 
β). Β’ φάση εργασιών: 
 
β1) ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων στο 

ρεύµα κυκλοφορίας προς την οδό Αγ. Αθανασίου. 
β2) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της Αθηνών - 

Χαλκίδος από την Λ. Λίµνης Μαραθώνος έως την Πλ. Ανοίξεως. 
β3) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου από την Πλ. Ανοίξεως έως την οδό Κοιµήσεως Θεοτόκου. 
Η υλοποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την κατάλληλη σήµανση 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της µελέτης και αποτυπώνεται στα σχέδια 
που τη συνοδεύουν. 

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν για το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των 
εργασιών όπου προβλέπεται να είναι δέκα (10) ηµέρες για την α’ φάση των εργασιών και δέκα 
(10) ηµέρες για τη β’ φάση των εργασιών. 
 

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. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
        

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