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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..31/7/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 205/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή πληρωμής ΤΑΠ για οικισμούς Δήμου Διονύσου». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 16ης/31-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..31η  Ιουλίου 2017.. ημέρα ..Δευτέρα.. 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. ..22716/27-7-2017.. 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 .. 26.. ήτοι: 

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

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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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, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός 
Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, 
Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου 
Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής 
Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
•  Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και 
Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 23ου θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 26ου θέματος. 

• Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος της Η.Δ. 
 
� 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. 
� Το θέμα με α/α 22ο   προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
 

 
 
..Αριθ. Απόφασης:  ..205/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 1ο:  «Απαλλαγή πληρωμής ΤΑΠ για οικισμούς Δήμου Διονύσου». 
 

 

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..1ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Δήμαρχο Δήμου Διονύσου  κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 περίπτωση α του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α΄/23-4-1993): «1. Από 1ης 
Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί 
της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά 
τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 ή εντός ορίων 
οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων». 
Είναι αυτονόητο ότι η διαπίστωση περί της συνδρομής των άνω προϋποθέσεων νομίμου 
υπαγωγής ενός ακινήτου σε περιοχή είτε εντός σχεδίου είτε εντός οικισμού πρέπει να βασίζεται 
σε αντίστοιχες νόμιμες και ισχυρές εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
τους οικισμούς, η απόφαση καθορισμού των ορίων τους πρέπει να είναι εκτελεστή και νόμω 
ισχυρή διοικητική πράξη.  
Ως γνωστόν, οι οριοθετήσεις των οικισμών Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Αγ. Αγγέλων (Φασίδερι) και 
Ραπεντώσας έχουν γίνει με νομαρχιακές αποφάσεις, οι οποίες, επί τη βάσει πάγιας νομολογίας 
του Σ.τ.Ε., έχουν κριθεί ως στερούμενες νομίμου ισχύος, κύρους και εκτελεστότητος, 
συνακόλουθα και μη δυνάμενες να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα περαιτέρω διοικητικών 
πράξεων, όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), 
κλπ.  
Περαιτέρω, προφανώς δια λόγους εναρμόνισης νομολογίας-νομοθεσίας, με το άρθρο 24 του ν. 
3889/2010, οι ως άνω οικισμοί χαρακτηρίζονται ως «οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης». 
Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι οι δικαστικές και νομοθετικές (αλλά και οι αρμόδιες 
πολεοδομικές) αρχές θεωρούν ότι οι πιο πάνω οικισμοί στερούνται νόμιμης οριοθέτησης 
(δηλαδή ότι η οριοθέτησή τους είναι νόμω ανυπόστατη), γεγονός που συνεπάγεται την 
αδυναμία εν προκειμένω σύννομης επιβολής ΤΑΠ με βάση την προεκτεθείσα διάταξη της 
παραγράφου 1, περίπτωση α του ν. 2130/93. Ειδικότερα, οι ως άνω οικισμοί εντάσσονται 
νομοθετικά στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, μαζί με άλλες 
περιπτώσεις, όπως αυτές των οικισμών χωρίς όρια ή οικισμών με όρια υπό καθορισμό που 
δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, περιοχών με εν εξελίξει πολεοδομικές μελέτες, κλπ, όπου 
επιβάλλεται ΤΑΠ με εφαρμογή της περιπτώσεως β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2130/1993. 
Συνακόλουθα, εφ’ όσον νομολογικά αλλά και νομοθετικά οι ως άνω οικισμοί εξομοιούνται π.χ. 
προς τους προϋφισταμένους του έτους 1923 οικισμούς του Σπατατζικίου, Σταμάτα-
Παλαιοσταμάτα-Σπάτα, Αμυγδαλέζα κλπ είτε και προς τις περιοχές με εν εξελίξει πολεοδομικές 
μελέτες του Δήμου μας, όπου επιβάλλεται ΤΑΠ με εφαρμογή της περιπτώσεως β της παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (δηλαδή επιβάλλεται ΤΑΠ μόνον στην αξία των κτισμάτων και, 
επί πλέον, σε διπλάσια εδαφική έκταση από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον 
υφίσταται), θα πρέπει και για τους οικισμούς Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Αγ. Αγγέλων (Φασίδερι) 
και Ραπεντώσας η επιβολή ΤΑΠ να γίνεται ανάλογα.   
Σαν χρονική αφετηρία εφαρμογής της περιπτώσεως β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2130/1993 για τους ως άνω οικισμούς είναι εύλογο να τεθεί η 1-1-2011, δηλαδή το αμέσως 
επόμενο έτος από την έναρξη ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3889/2010, με βάση το οποίο οι 
πιο πάνω οικισμοί χαρακτηρίστηκαν (για πρώτη φορά νομοθετικά) ως «οικισμοί στερούμενοι 
νόμιμης έγκρισης». 
Σε ό,τι αφορά τις σχετικές οφειλές ΤΑΠ μετά την άνω χρονική αφετηρία που είτε έχουν 
βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί είτε δεν έχουν βεβαιωθεί, υπολογίζονται με βάση την 
περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. 
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Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Με την παρούσα εισήγηση 
τορπιλίζετε και υποσκάπτετε την μέχρι τώρα προσπάθεια όλων προηγούμενων διοικήσεων για 
την αναγνώριση των οικισμών μας. Ποια συμφέροντα σας οδηγούν σε αυτή την εισήγηση που 
είναι βέβαια σε πλήρη αντίθεση των προτάσεων και θέσεών σας για τους δασικούς χάρτες; 
Ποιον κοροϊδεύετε και ποιον θέλετε να καταστρέψετε; Εδώ έχουμε μια πρόταση χωρίς καν να 
μας φέρετε μια ανάλυση κόστους για το Δήμο αυτής της εισήγησης. Για άλλη μια φορά η 
εισήγησή σας είναι ελλιπής και άκρως βλαπτική για το Δήμο και τα συμφέρονται των πολιτών». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης «Νέα Πνοή για το 
Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Εδώ ο Δήμαρχος έρχεται να αντιμετωπίσει μια αντίφαση που 
υπάρχει με τους δασικούς χάρτες. Ένα κράτος το οποίο επιβάλει φόρους εκεί που πρέπει να 
υπάρχει μια βάση φορολογική και απ΄’ την άλλη αυτό το ίδιο να μην την αναγνωρίζει. Πράγματι 
υπάρχει μια αντίφαση και ο Δήμος πρέπει να τη λύσει. Όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος . 
Αν συζητήσετε με τους ανθρώπους, που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, θα σας πουν ότι 
πληρώνουμε φόρους και το κράτος δεν αναγνωρίζει τις ιδιοκτησίες μας. Ερχόμαστε εμείς 
σήμερα και καταργούμε ένα μικρό σύνολο απ’ τους φόρους, δηλ. φανταστείτε τον ΕΝΦΙΑ, 
πόσο είναι σε ένα ακίνητο εντός οικισμού Αγ.Στεφάνου και πόσο είναι το ΤΑΠ περίπου 0,25 
ετησίως και δημιουργούμε μια αμφισβήτηση. Εάν ερχόμασταν όλοι μαζί με το κράτος να το 
λύσουμε θα ήταν διαφορετικά. Τώρα καταργούμε ένα πολύ μικρό τέλος, αλλά ένα πάρα πολύ 
ισχυρό επιχείρημα που προστίθεται στα άλλα, για να λυθούν τα προβλήματα των περιοχών 
μας. Για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε λευκό». 
 
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 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 περίπτωση β και 24 παρ. 1 περίπτωση α & β  του Ν. 

2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α΄/23-4-1993). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 περ. β και 24 του Ν. 3889/2010. 
� 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   15  Υπέρ ,   5   Κατά   και      2   Λευκές     
 
 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, 
Καρασαρλή Αναστασίου και Κανατσούλη Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει την απαλλαγή πληρωμής ΤΑΠ για τους οικισμούς Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Αγ. 
Αγγέλων (Φασίδερι) και Ραπεντώσας εφ’ όσον νομολογικά αλλά και νομοθετικά οι ως άνω 
οικισμοί εξομοιούνται π.χ. προς τους προϋφισταμένους του έτους 1923 οικισμούς του 
Σπατατζικίου, Σταμάτα-Παλαιοσταμάτα-Σπάτα, Αμυγδαλέζα κλπ είτε και προς τις περιοχές με 
εν εξελίξει πολεοδομικές μελέτες του Δήμου μας, όπου επιβάλλεται ΤΑΠ με εφαρμογή της 
περιπτώσεως β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (δηλαδή επιβάλλεται ΤΑΠ μόνον 
στην αξία των κτισμάτων και, επί πλέον, σε διπλάσια εδαφική έκταση από εκείνη που 
καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον υφίσταται), θα πρέπει και για τους οικισμούς Αγ. 
Στεφάνου, Άνοιξης, Αγ. Αγγέλων (Φασίδερι) και Ραπεντώσας η επιβολή ΤΑΠ να γίνεται 
ανάλογα.   
Σαν χρονική αφετηρία εφαρμογής της περιπτώσεως β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2130/1993 για τους ως άνω οικισμούς είναι εύλογο να τεθεί η 1-1-2011, δηλαδή το αμέσως 
επόμενο έτος από την έναρξη ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3889/2010, με βάση το οποίο οι 
πιο πάνω οικισμοί χαρακτηρίστηκαν (για πρώτη φορά νομοθετικά) ως «οικισμοί στερούμενοι 
νόμιμης έγκρισης». 
Σε ό,τι αφορά τις σχετικές οφειλές ΤΑΠ μετά την άνω χρονική αφετηρία που είτε έχουν 
βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί είτε δεν έχουν βεβαιωθεί, υπολογίζονται με βάση την 
περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».  
       
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                              
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ- ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.   
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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