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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 221/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 7ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η 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. .. 32919/25-11-2016.. 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 .. 27.. ήτοι: 

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

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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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 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� 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  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..221/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. 
Ζαµάνη ∆ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος  είπε τα εξής: 
 

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Oι οικισµοί του ∆ήµου και τα τεµνόµενα απ΄ τα όριά τους οικόπεδα, να περιγραφτούν µε 
πορτοκαλί περιγράµµατα  έτσι ώστε να φανεί η θέση µας, ότι στις περιοχές αυτές δεν 
υπάρχουν δάση. Θέση η οποία, κατά περίπτωση βασίζεται σε σειρά διοικητικών πράξεων σε 
βάθος δεκαετιών αλλά και σε αυτή καθ΄ αυτή την πολεοδοµική νοµοθεσία η οποία δεν έχει 
αλλάξει. Στο προηγούµενο συµβούλιο ακούστηκαν διάφορες απόψεις, νοµίζω ότι η παρούσα 
είναι κοινή συνισταµένη και πρέπει να αποτελέσει την ισχυρή βούληση του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο 
οποίος άλλωστε µε οµόφωνη απόφασή του εξέφρασε την εν λόγω άποψη,  προ της ψήφισης 
του Ν. 4389 στη διαδικασία της διαβούλευσης. Σήµερα καλούµαστε να επιβεβαιώσουµε ότι η 
θέση του ∆.Σ. παραµένει σταθερή και  ότι δεν έχει υπαναχωρήσει σε όσα πρότεινε λίγους 
µήνες πριν. 
Εν τέλει, προτείνεται προς ψήφιση στο σώµα, όλοι οι οικισµοί του ∆ήµου ∆ιονύσου να 
αποσταλούν µε πορτοκαλί περιγράµµατα και η Υ∆ΟΜ του ∆ήµου ∆ιονύσου να εφαρµόσει την 
παρούσα απόφαση το ταχύτερο δυνατό και εντός των προβλεπόµενων αποκλειστικών 
προθεσµιών που έχουν τεθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, εκ µέρους της παράταξης «Νέα Πνοή για το 
∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: «Κύριε ∆ήµαρχε θα αρχίσω µε µία γενική παρατήρηση. Νοµίζω ότι 
απόψε έχετε µπερδέψει τα πράγµατα. Οταν υπάρχει ένας Νόµος, µε τον οποίο η Πολιτεία 
προσδιορίζει ακριβώς τις διαδικασίες, εσείς κάνετε µία εισήγηση που τον παρακάµπτει και 
ουσιαστικά, αποτελεί ένα ψήφισµα αλλαγής του.  
Και θα µπορούσαµε, βέβαια, απόψε να διαχωρίσουµε, την εφαρµογή του Νόµου από την 
ξεκάθαρη βούληση µας ότι όλες οι περιοχές του ∆ήµου µας πρέπει να βρουν την προοπτική 
τους, να πολεοδοµηθούν και να λήξει η οµηρία των συµπολιτών µας και έτσι να πάµε 
οµόφωνα.  
Όµως όπως επιλέγετε να προχωρήσετε, µπαίνουµε σε επικίνδυνες ατραπούς όπως έχει φανεί 
και από την µέχρι τώρα συζήτηση και θα εξηγηθώ αµέσως. 
Ο Νόµος κ. ∆ήµαρχε, δίνει κατ αρχήν σοβαρή προοπτική επίλυσης του προβλήµατος στις 
περιοχές του Αγίου Στεφάνου της Ραπεντώσας, της Άνοιξης και των Αγίων Αγγέλων), 
ορίζοντας ακριβώς ότι αυτές µπορούν να περιληφθούν κατ αρχήν µε κίτρινα περιγράµµατα και 
συγχρόνως, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αφαιρεί τη δικαιοδοσία από τους ∆ασάρχες, για 
µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, να παρέµβουν, µε µε αναφορά σε αεροφωτογραφίες του 1945, 
να χαρακτηρίζουν δασικές ορισµένες εκτάσεις. 
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 154, στο άρθρο 3 του Ν. 998/79 (της δασικής νοµοθεσίας), 
προστίθεται µια 7η παράγραφο, η οποία αναφέρει τα εξής: «Εκτάσεις που έχουν απωλέσει τον 
δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11.6.1075 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση 
σχετική διοικητική πράξη η οποία καλύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν 
χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Πάντως, οφείλω να πω στον 
κύριο συνάδελφο τον κ. Λυρούδια ότι σήµερα δεν πολεοδοµούµε. Βάζουµε τα περιγράµµατα. 
Αυτό και τίποτε άλλο. 
Τον Απρίλιο του 2013 αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, µε τον 3889/2010 µε δικές µας οδηγίες η 
Τεχνική Υπηρεσία µε ευθύνη της τότε ∆ιοίκησης, συνέταξε τον χάρτη που όλοι νοµίζω τον 
έχουµε εδώ και καταφέραµε για πρώτη φορά στα χρονικά να έχουµε θεωρηµένους χάρτες από 
την Πολεοδοµία τότε Καπανδριτίου µε τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισµών 
αναγνωρισµένων, γενικά πολεοδοµικά σχέδια για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου µας. 
Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών ήταν µε τον 4280/2014 να αναγνωριστούν τα όρια των 
οικισµών του Αγίου Στεφάνου, της Ανοιξης, των Αγίων Αγγέλων και της Ραπεντώσας. Ενώ 
παράλληλα συντάχθηκε και ο χάρτης για τη Σταµάτα - παλαιά Σταµάτα καθώς και του 
Πευκόφυτου τα οποία προωθήθηκαν και στο Υπουργείο. Τολµώ να πω, τότε υπήρξε µία θετική 
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ανταπόκριση από την ∆ιοίκηση του Υπουργείου. Επήλθαν οι εκλογές, από εκεί και πέρα εσείς 
θα πρέπει να µας δώσετε κάποιες εξηγήσεις τί έγινε επί τούτου. 
Και βέβαια, ερχόµαστε τώρα εδώ ελέω 4389 και έρχεται µία πρόταση η οποία θέλουν να 
ακούσουν όλοι οι πολίτες, όλοι οι δηµότες, όλοι οι κάτοικοι που θέλουν να λύσουν το 
µακροχρόνιο πρόβληµά τους. 
Και βέβαια, οφείλουµε να γνωρίζουµε όλοι τις συνέπειες της µη αποδοχής της πρότασής σας 
από την ΕΚΧΑ. Και βέβαια γνώση όλων είναι ότι ο νόµος αλλάζει µε νόµο όπως είπε και ο 
συνάδελφός µας ο κ. Υφαντής προηγουµένως. Εµείς έχουµε αποδείξει ότι µε τις επίµονες και 
καθηµερινές µας παραστάσεις και πολιτικές πιέσεις στην κεντρική ∆ιοίκηση καταφέραµε παρ' 
όλες τις αντιξοότητες το ακατόρθωτο. Νοµίζω ότι αυτή η εµπειρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να πετύχουµε την αντικατάσταση συγκεκριµένων διατάξεων και να πάµε και ένα βήµα 
περαιτέρω σε αυτά που θέλουµε. 
Μέχρι τότε όµως νοµίζω ότι η µη τήρηση των διατάξεων του νόµου µπορεί να βάλει σε 
σοβαρές περιπέτειες τους κατοίκους του ∆ήµου µας, που ενώ έχουν τις προϋποθέσεις αυτή τη 
στιγµή, µε τη σηµερινή σας θέση να µην συµπεριληφθούν από την ΕΚΧΑ στα κίτρινα 
περιγράµµατα και στα ιώδη και να συµπεριληφθούν στην πρώτη ανάρτηση των δασικών 
χαρτών. Ξέρουµε τα πορτοκαλί και κίτρινα περιγράµµατα δεν έχουµε ανάρτηση δασικών 
χαρτών, αφού θα θεωρηθούν ότι βρίσκονται εκτός σχεδίου. Και αν βρεθούν µέσα σε δασικές 
περιοχές, να αναλάβουν µε έξοδά τους δυστυχώς να αποδείξουν ότι έχτισαν µε νόµιµη άδεια 
και να µπουν ξανά σε µία σκληρή από οικονοµική και ψυχοφθόρα άποψη διαδικασία όπως 
είπα και στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 
 
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΄).  
� Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 
� 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   21  Υπέρ     και    6    Κατά                                         

                                       
 
 
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, 
Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη και Φωτάκη Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Οι οικισµοί του ∆ήµου ∆ιονύσου να αποσταλούν µε πορτοκαλί περιγράµµατα και η Υ∆ΟΜ του 
∆ήµου ∆ιονύσου να εφαρµόσει την παρούσα απόφαση το ταχύτερο δυνατό και εντός των 
προβλεπόµενων αποκλειστικών προθεσµιών που έχουν τεθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 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. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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


