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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..22/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 205/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιάνοιξη στο τέρµα της οδού Αθ. ∆ιάκου στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 20ης/22-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..22η Νοεµβρίου 2016.. 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. ..32310/18-11-2016.. 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 .. 30.. 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). 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

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

ΑΓΓΕΛΑ. 
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
5. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  

(δικαιολογηµένη απουσία),  Γκιζελή Αικατερίνη, Μπέτσης Ανδρέας, Χιώτης ∆ηµήτριος και 
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας τη συζήτηση του 2υ θέµατος της Η.∆.  
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Σπηλιώτης Σπυρίδωνας προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ρηγοπούλου Βασιλική, Ράικος ∆ηµήτριος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος και 
Σώκου Ζωή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 15ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆. Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  9ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση µετά το 5ο  
� Το 11ο θέµα αποσύρθηκε από την Η.∆. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..205/2016.. 
 

20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
27.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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� ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιάνοιξη στο τέρµα της οδού Αθ. ∆ιάκου στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο 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 άρθρο73 παρ.Β(ii). 
3.Η  υπ’αρ .   (α)17589/23-6-2016  Αίτηση κατοίκων περί µη διάνοιξης  

             (β)Η  υπ’αριθµ. 16757/16-6-2016 Αίτηση κατοίκων περί διάνοιξης 
                         
 Λαµβάνοντας υπ’ όψιν : 

4.Η υπ’άρ.18729/4-7-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 
5.Η υπ’αρ.29/2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Αγ. Στεφάνου 
6.Η υπ’αρ.21/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 
To (α) σχετικό των κατοίκων της περιοχής περί µη σύµφωνης γνώµης για τη διάνοιξη   
της οδού Αθ. ∆ιάκου . 
To (β)  σχετικό των κατοίκων της περιοχής για  την αναγκαιότητα  διάνοιξης στο αδιέξοδο της 
οδού Αθ. ∆ιάκου 
Το συνηµµένο απόσπασµα των πινακίδων της Πολεοδοµικής Μελέτης (µη εγκεκριµένη) της 
Πολεοδοµικής Ενότητας 2  σύµφωνα µε την Γ ΄Ανάρτηση, όπου απεικονίζονται  τα 
ρυµοτοµούµενα τµήµατα της µε ΚΑ 151039  ιδιοκτησίας µε πρόσωπο επί της οδού 
Ζιµπίλογλου 34 και της ιδιοκτησίας του χώρου πρώην ΤΥΠΕΤ και νυν ιδιοκτησίας του ∆ήµου. 
Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3463/2006 «Απαλλοτρίωση ,δουλεία , εξαγορά 
επιχειρήσεων » σύµφωνα µε το οποίο «επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν υπέρ των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων για λόγους δηµόσιας ωφελείας , αστικά η αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία 
εις βάρος τους α) Για τη διάνοιξη ,τη διεύρυνση τη διαµόρφωση και την κατασκευή δηµοτικών 
και κοινοτικών οδών ….» 
Την Νοµολογία (αποφάσεις ΣτΕ) στο ανωτέρω  άρθρο όπου ορίζεται « Κατά την έννοια της 
ανωτέρω διάταξης (άρθρο 211), η υπό των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγκαστική 
απαλλοτρίωση αστικού ακινήτου χωρεί µόνον εφόσον προηγηθεί ο κατά τις οικείες 
πολεοδοµικές διατάξεις χαρακτηρισµός αυτού ως καταλλήλου προς εξυπηρέτηση του περί ου 
πρόκειται εκάστοτε δηµοσίου σκοπού….»  
Κατά την άποψη της Tεχνικής Υπηρεσίας : 
1. Είτε θα πρέπει να αναζητηθεί λύση µε συµβολαιογραφική πράξη σύστασης δουλείας για το 
απαιτούµενο τµήµα της µε ΚΑ 151039 ιδιοκτησίας έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος προς την οδό 
Ζιµπίλογλου, 
2.Είτε να µειωθεί το εµβαδόν της ιδιοκτησίας του ∆ήµου µε την κατάργηση του υφιστάµενου 
γηπέδου µπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το ρυµοτοµούµενο τµήµα σύµφωνα µε 
την πρόταση της πολεοδοµικής µελέτης : 
α. για την δηµιουργία οδού, κατόπιν σύνταξης σχετικής µελέτης για την κατασκευή του έργου 
έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος προς την Λ. Μαραθώνος µε την κατάλληλη σήµανση ύπαρξης 
οδού ,καθώς σήµερα το σηµείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του ΤΥΠΕΤ, ή  
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β.  για δηµιουργία  της οδού (προέκταση της οδού Αθ. ∆ιάκου ) προς τις οδούς  Ακανθούς –
Γαζίας. 
            
 Με την υπ’αρ.29/2016 απόφασή του το Τοπικό Συµβούλιο της ∆Κ Αγίου Στεφάνου            
αποφάσισε οµόφωνα  να διανοιγεί  η οδός στο τέρµα της Αθ.∆ιάκου της ∆Ε Αγίου Στεφάνου, 
προτείνοντας ως πιο εφικτή λύση τη δηµιουργία διεξόδου από την οδό Υψηλάντου προς την 
οδό Ζιµπίλογλου, πιστεύοντας ότι θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των κατοίκων που 
δηµιουργείται στην καθηµερινότητά τους. 
 
Με την υπ’αρ.21/2016 οµόφωνη απόφασή της, η ΕΠΖ  ενέκρινε  τη 2(Α) άποψη της εισήγησης 
της τεχνικής υπηρεσίας και συγκεκριµένα να µειωθεί το εµβαδόν της ιδιοκτησίας του ∆ήµου µε 
την κατάργηση του υφιστάµενου γηπέδου µπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το 
ρυµοτοµούµενο τµήµα σύµφωνα µε την πρόταση της πολεοδοµικής µελέτης ήτοι: 
 
Tη δηµιουργία οδού, κατόπιν σύνταξης σχετικής µελέτης για την κατασκευή του  έργου έτσι 
ώστε να υπάρξει διέξοδος προς την Λ. Μαραθώνος µε την κατάλληλη σήµανση ύπαρξης οδού 
,καθώς σήµερα το σηµείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του ΤΥΠΕΤ. 
 
 
             Με βάση τα ανωτέρω : 
 
Προτείνεται η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διάνοιξη στο τέρµα      της 
οδού Αθ.∆ιάκου στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου. 
 
Τέλος ο Αντιδήµαρχος ανέγνωσε την τελική διαµορφωθείσα πρόταση, προς ψήφιση  από το 
σώµα, η οποία διαµορφώνεται ως εξής: «Η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε οµόφωνα και ενέκρινε την 2Α 
άποψη και εισήγηση της Τ.Υ. και συγκεκριµένα: « Να µειωθεί το εµβαδό της ιδιοκτησίας του 
∆ήµου µε την κατάργηση του γηπέδου µπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το 
ρυµοτοµούµενο τµήµα, σύµφωνα µε την πρόταση της πολεοδοµικής µελέτης, για τη 
δηµιουργία οδού κατόπιν σύνταξης σχετικής µελέτης για την κατασκευή του έργου, έτσι ώστε 
να υπάρχει διέξοδος προς τη Λ. Μαραθώνος, µε την κατάλληλη σήµανση ύπαρξης οδού, 
καθώς σήµερα το σηµείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του ΤΥΠΕΤ». 
 
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 υπ’ αρ.17589/23-6-2016  Αίτηση κατοίκων περί µη διάνοιξης. 
� Την υπ’αρ. 16757/16-6-2016 Αίτηση κατοίκων περί διάνοιξης. 
� Την υπ’άρ.18729/4-7-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Την  υπ’αρ.29/2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Αγ. Στεφάνου. 
� Την αριθ. 21/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
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                       Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

                                           
Τη µείωση του εµβαδού της ιδιοκτησίας του ∆ήµου µε την κατάργηση του γηπέδου µπάσκετ 
και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το ρυµοτοµούµενο τµήµα, σύµφωνα µε την πρόταση της 
πολεοδοµικής µελέτης, για τη δηµιουργία οδού κατόπιν σύνταξης σχετικής µελέτης για την 
κατασκευή του έργου, έτσι ώστε να υπάρχει διέξοδος προς τη Λ. Μαραθώνος, µε την 
κατάλληλη σήµανση ύπαρξης οδού, καθώς σήµερα το σηµείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του 
ΤΥΠΕΤ». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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

 
Κοινοποίηση 
-Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 


