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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 24/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 24o: «Προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της 
οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 

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.  
17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 

             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.∆. 

 
 

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:  ..24/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 24o: «Προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της 

οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..24ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια 
Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤIKA.:   
 
 1.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.Οι διατάξεις του Ν3852/2010 άρθρο 73 παρ. Β(ii). 
3.Το υπ’αρ.16447/14-6-2016 αίτηµα της εταιρείας DEMO ABEE. 
4.-Η υπ’αρ.20470/20.7.2016 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  
5.-Η υπ’αρ.9/20.9.2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου 
6.-H υπ’αρ.20/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
7.-Το υπ’αρ.33390/30.11.2016 ενηµερωτικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  
     ∆ιονύσου. 
 
Επί του ανωτέρω θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Α). Την 13/06/2016 υποβλήθηκε αίτηση από την εταιρεία DEMO A.B.E.E. (αρ. πρωτ. 16447/14-
06-2016) δια του Πολιτικού Μηχανικού κ. ∆ηµήτριου Η. Μωράλογλου περί προέγκρισης 
υπόγειας ζεύξης µεταξύ δύο κτιρίων της εταιρείας κάτωθεν της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. 
Κρυονερίου. Η αίτηση συνοδευόταν από τεχνική – αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα της 
ζεύξης καθώς και τοπογραφικό διάγραµµα. 
Β). Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός»: “ 
Η υπόγεια ζεύξη κτιρίων  υλοποιείται τηρουµένων των απαραίτητων περιορισµών και µε τις ίδιες 
διαδικασίες και τις κατά περίπτωση απαιτούµενες εγκρίσεις.» 
Γ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στην τεχνική – αιτιολογική έκθεση του Πολιτικού 
Μηχανικού του έργου ,η ζεύξη των δύο κτιρίων κάτω από την οδό Ασκληπιού θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω σήραγγας µε εκτιµώµενες διαστάσεις διατοµής περίπου πέντε (5) 
µέτρων πλάτος και τριών (3) µέτρων ύψους. Το βάθος της οροφής της σήραγγας από την 
επιφάνεια της οδού Ασκληπιού θα είναι περίπου εφτά (7) µέτρα. 
∆). Η οδός Ασκληπιού είναι αναγνωρισµένη ως κύρια κοινοτική οδός της Κοινότητας 
Κρυονερίου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7627/561/24.5.2002 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 
476/∆’/10-06-2002). 
Ε). Το βάθος κατασκευής της ζεύξης εγκάρσια της οδού Ασκληπιού (βάθος οροφής σήραγγας 
περίπου εφτά (7) µέτρα), δεν θα επηρεάζει τα ήδη κατασκευασµένα και τα µελλοντικά δίκτυα 
κοινής ωφέλειας του ∆ήµου µας, όπως δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων υδάτων. 
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Στ). Η ενδιαφερόµενη εταιρεία για την κατασκευή της ζεύξης υπό της οδού Ασκληπιού, θα 
πρέπει να εξασφαλίσει µε σχετικές άδειες και βεβαιώσεις ότι η κατασκευή της σήραγγας στο 
προβλεπόµενο βάθος δεν θα εµποδίζει ήδη υπάρχοντα και µελλοντικά δίκτυα, όπως 
τροφοδοτικοί αγωγοί ΕΥ∆ΑΠ, συλλεκτήριοι αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων της 
ΕΥ∆ΑΠ, υπόγειοι αγωγοί υψηλής ή µέσης τάσης ∆ΕΗ κ.λ.π. 
   Με την υπ’αρ.20/2016 οµόφωνη απόφασή της, η ΕΠΖ ενέκρινε επί της αρχής την υπόγεια 
σύνδεση των δύο κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΕΒΕ και κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει 
ολοκληρωµένη τεχνική νοµική και διαδικαστική τεκµηρίωση προκειµένου να πληρούνται τα 
επιστηµονικά, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα  καθώς και να προστατεύονται τα τυχόν 
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ήµου. Επιπλέον αποφάσισε να µεταβιβασθεί ο φάκελος στη 
Νοµική Υπηρεσία για να ελεγχθεί το σύννοµο της συνολικής διαδικασίας.  
Στη συνέχεια η γραµµατεία της ΕΠΖ διαβίβασε τον φάκελο στη  Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
προκειµένου να εκφράσει την άποψή της επί του θέµατος. 
Με το υπ’αρ.33390/2016 η Νοµική Υπηρεσία απεφάνθη ότι : “κατά το άρθρο 20 παρ. 5 του 
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.Ο.Κ.) «η ζεύξη κτιρίων µεταξύ των οποίων µεσολαβεί 
δηµόσιος κοινόχρηστος χώρος, υπεργείως ή υπογείως, εγκρίνεται από τον αρµόδιο για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του κοινοχρήστου χώρου φορέα, µετά την υποβολή µελέτης η οποία 
τεκµηριώνει επαρκώς την αναγκαιότητα της ζεύξης. Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το 
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενώ για την υπόγεια ζεύξη δεν απαιτείται σχετική έγκριση». 
Στην προκείµενη περίπτωση, αρµόδια για την έκδοση της αιτούµενης αδείας θεωρείται η 
Πολεοδοµική Υπηρεσία (Υ∆ΟΜ) ενώ κατά το µέρος της  υλοποίησης του έργου αρµόδια είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, η οποία θα έχει και την επιµέλεια της επίβλεψης/επόπτευσης 
του έργου”. 
   
         Με βάση τα ανωτέρω : 
 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για την προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO 
ΑΒΕΕ δια της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, ως µέλος παράταξης «∆ηµοκρατική 
Ανατροπή ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Έχω µπροστά µου την αίτηση του µηχανικού της 
εταιρείας. Στα συνηµµένα δεν φαίνονται καθόλου οι διαδικασίες που θα πρέπει να κάνει η 
εταιρεία, ώστε να µας έρθει για να είµαστε κι εµείς έτοιµοι για προέγκριση. Θα πρέπει κατά την 
άποψή µου να ετοιµάσει ένα πλήρη φάκελο µε τα βήµατα που θα κάνει η εταιρεία, 
λαµβάνοντας υπόψη τις επισηµάνσεις µας και να έρθει για προέγκριση, για να συµφωνήσουµε 
κι εµείς». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος και είπε τα εξής: «Η τοποθέτησή µου στην 
Ε.Π.Ζ ήταν να δώσει η εταιρεία αντισταθµιστικά οφέλη στο ∆ήµο. Για το λόγο αυτό θα 
καταψηφίσω». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 παρ. Β(ii) 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΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 
� Την υπ’ αριθµ. 7627/561/24.5.2002 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 476/∆’/10-06-2002). 
� Το υπ’αρ.16447/14-6-2016 αίτηµα της εταιρείας DEMO ABEE. 
� Την υπ’αρ.20470/20.7.2016 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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� Την υπ’αρ.9/20.9.2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου. 
� Την υπ’αρ.20/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Το υπ’αρ.33390/30.11.2016 ενηµερωτικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  

 ∆ιονύσου. 
� 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   17  Υπέρ    2    Κατά   και    4  Λευκές 
                                       

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Κρητικού Αθανασίου και Υφαντή Ηλία για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Κοντάκης Κυριάκος, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης 
Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
                                              
Αποδέχεται την προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της οδού 
Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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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. 

 
Κοινοποίηση 
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 


