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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..22/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 211/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 7ο: «Mίσθωση Ακινήτου». 
 

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:  ..213/2016.. 
 

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 7ο: «Mίσθωση Ακινήτου». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στο ∆.Σ. κ. 
Κρητικό Αθανάσιο να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα 
τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην 
αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µεταβίβασε σε επιτροπή του. 
 
Επειδή ο στόλος των οχηµάτων του ∆ήµου έχει αυξηθεί, ύστερα από την παραλαβή 4 
καινούργιων οχηµάτων (ένα απορριµµατοφόρο, ένα φορτηγό, ένα καλαθοφόρο και ένα 
χωµατουργικό µηχάνηµα) καθώς επίσης την επισκευή και επαναλειτουργία 2 λεωφορείων, και 
δεδοµένου ότι επίκειται η προµήθεια ακόµη 5 οχηµάτων (3 επιβατικά και 2 ηµιφορτηγά) τα 
οποία µαζί µε όλα τα υπόλοιπα, υπάρχοντα, οχήµατα του ∆ήµου, δηλαδή φορτηγά, 
απορριµµατοφόρα, µηχανήµατα έργου και εργαλεία τους, λοιπά οχήµατα (ηµιφορτηγά, κλπ), 
σταθµεύουν  στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου στον Άγιο Στέφανο, το οποίο έχει αρχίσει να 
παρουσιάζει έντονο πρόβληµα συµφόρησης που προκαλεί προβλήµατα στη λειτουργία του 
αλλά και ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης κάποιου ατυχήµατος, καθίσταται αναγκαία η µίσθωση 
ακινήτου (οικοπέδου) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί, καταρχήν, για τη στάθµευση των οχηµάτων 
(αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου) της Υπηρεσίας Πρασίνου. 
Επίσης, στο εν λόγω προς µίσθωση οικόπεδο, θα γίνεται και η αποθήκευση των εργαλείων 
(µηχανές γκαζόν, µισινέζες, πριόνια, κλπ) που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου. 
 
Προκειµένου να βρεθεί το κατάλληλο προς µίσθωση ακίνητο, προτείνεται η διεξαγωγή 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το Π∆ 270/81. 
 
Το εν λόγω ακίνητο θα πρέπει να είναι  

1. οικόπεδο (γήπεδο), επιφάνειας κατ’ ελάχιστον 1.000 τ.µ., έως 2.000 τ.µ. περίπου, µε 
διαστάσεις κατάλληλες για στάθµευση και ελιγµούς φορτηγών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου,  

2. κοντά στο χώρο του Αµαξοστασίου του ∆ήµου, σε απόσταση, ενδεικτικά, έως 1 χλµ. 
περίπου από αυτό, στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου,   

3. µε πρόσοψη επί οδού προσβάσιµης από φορτηγά και µεγάλα οχήµατα, 
4. µε στεγασµένο και ασφαλή αποθηκευτικό χώρο, ενδεικτικά 20 τ.µ. περίπου  

και το οποίο δεν θα εµπίπτει σε περιορισµούς σχετικούς µε τη χρήση που προαναφέρθηκε. 
Όπου αναφέρεται η φράση περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση ±10%. 
 
Επίσης είναι επιθυµητό το οικόπεδο να  

1. είναι ασφαλτοστρωµένο και περιφραγµένο, µε γκαραζόπορτα κατάλληλων διαστάσεων 
για την είσοδο – έξοδο φορτηγών και µηχανηµάτων έργου, και  

2. διαθέτει παροχή νερού, ηλεκτρικού και τηλεφώνου. 
 
Σχετικά προτείνεται να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου σε κατάλληλο Κ.Α. πίστωση 
6.000 € η οποία εκτιµάται ότι θα καλύψει το ετήσιο κόστος ενοικίου για το εν λόγω οικόπεδο. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της 
διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δηµοπρασιών είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής 
επιτροπής.  
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Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.∆.270/81:  
«Αι δηµοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων 
διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουµένης, των µέν δήµων, εκ του δηµάρχου, ως Προέδρου 
και δύο δηµοτικών συµβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως 
Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συµβούλων.» 
 
Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 ορίζεται ότι:  
«1. Η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά 
προηγουµένην καταµέτρησιν και εκτίµησιν του εκποιουµένου κτήµατος, παρ' επιτροπής, 
οριζοµένης υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών 
αυτού, του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής και ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός µηχανικού ή 
υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του δηµάρχου ή του νοµάρχου κατά περίπτωσιν». 
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των µισθώσεων ακινήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 9 του ιδίου Π∆.» 
 
Το ∆.Σ. µε την 181/2016 απόφασή του έχει εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίµησης 
Εκποιούµενων Ακινήτων (παρ. 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81) η οποία είναι η ίδια για τη 
µίσθωση ακινήτων (παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π∆). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το ∆.Σ. αφού λάβει υπόψη του  
1. το  Π.∆. 270/81, 
2. τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06), 
3. την υπ’ αριθ. 181/2016 Α∆Σ περί συγκρότησης της Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούµενων 

Ακινήτων,  
4. την ανάγκη για µίσθωση ακινήτου όπως προαναφέρθηκε,  

 
παρακαλείται να αποφασίσει για 

 
1. τη µίσθωση οικοπέδου για τη στάθµευση των οχηµάτων και την αποθήκευση των 

εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας,  
2. την εγγραφή σε κατάλληλο Κ.Α. του π/υ, ποσού 6.000 € για το σκοπό αυτό, 
3. την κατάρτιση των όρων του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή,  
4. τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 

1 του Π.∆. 270/81 που ορίστηκε µε την υπ’ αριθ. 181/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και  

5. την εκτίµηση του ακινήτου από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 σύµφωνα µε την 
181/2016 Α∆Σ. 

 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Ενωτική πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Μιλάτε για 1 έως 2 στρέµµατα 
είστε σαφείς. ∆εν µας λέτε όµως πόσα αυτοκίνητα θα χωρέσει για να λυθεί το πρόβληµα. Πόσα 
οικόπεδα υπάρχουν µε τα αντίστοιχα τετραγωνικά. Υπάρχει οικόπεδο στην οδό Χανίων, γιατί 
δεν το αξιοποιείτε; Θέλετε κι άλλη µεσιτεία;» 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα 
Πνοή για το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: «Είναι προκλητική η εισήγηση, φωτογραφίζει 
συγκεκριµένο οικόπεδο, µας κοροϊδεύετε. Είχατε δεσµευτεί κύριε Αντιδήµαρχε για την κατάντια 
στην Λ. Τραπεζούντος, ότι µπάζα υπάρχουν εκεί καταλήγουν». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση όπως αυτή τροποποιήθηκε.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 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 Π∆ 270/81. 
� Την αριθ. 181/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� 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   13  Υπέρ   και    10   Λευκές                                         

                                               
 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης 
Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
1. τη µίσθωση οικοπέδου για τη στάθµευση των οχηµάτων και την αποθήκευση των 

εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας,  
2. την εγγραφή σε κατάλληλο Κ.Α. του π/υ, ποσού 6.000 € για το σκοπό αυτό, 
3. την κατάρτιση των όρων του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή,  
4. τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 

1 του Π.∆. 270/81 που ορίστηκε µε την υπ’ αριθ. 181/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και  

5. την εκτίµηση του ακινήτου από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 σύµφωνα µε την 
181/2016 Α∆Σ. 

 
 
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. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
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                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
      ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                  

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

 
 


