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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..33η/2012..  

της ..12ης/12/2012.. 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..256/2012.. 
                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..12ης/12/2012.. της ..33ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2012.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. 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. ..36440/07-12-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» 
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 
(∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
� ΘΕΜΑ 1ο:  «Εξέταση µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας  

κινητής τηλεφωνίας στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & 
Μακαρίου».  

 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθµευση επί των  
οδών Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ «΄Αρση και επανυποβολή 
απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  ∆ιονύσου».  Αποσύρεται  
ΘΕΜΑ 4ο: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριµένα όρια του   
υφιστάµενου προ του 1923 οικισµού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου)  ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου  ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Oριοθέτηση οικισµού Σταµάτας-Παλαιάς Σταµάτας και Σπάτα της 
Περιφέρειας ∆Κ Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «Περίφραξη-επίστρωση 
µε συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της ∆.Κ. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας Απόφραξης 
Φρεατίων». 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Έγκριση Αλλαγής Χρήσης Απορριµµατοφόρου Αυτοκινήτου σε Φορτηγό  
Αυτοκίνητο». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Καταστροφή Άχρηστων Αντικειµένων στο Χώρο του ∆ηµοτικού 
Αµαξοστασίου». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα». 
ΘΕΜΑ 14ο: « Εγκριση υποχρέωσης ενοικίου της υπό εκκαθάριση Κοινοφελούς 
Επιχείρησης Κρυονερίου  για το διάστηµα φεβρουάριο έως Μάιο του 2011 µετά από 
εισήγηση του Ορκωτού Λογιστή Κου Λυκούδη ».  
ΘΕΜΑ  15ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού ∆αβάκη εντός 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου τµήµα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύµου οδού 
από τη συµβολή οδού Παπάγου µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » της ∆.Κ. Σταµάτας». 



2 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο  αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο  αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Πατσαλιάς – 
∆ανέζης Γεώργιος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, 
ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.  
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 

 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Κατσίγιαννη Σοφία, Παλιγγίνης Κωνστάντινος 
καθώς και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος.   
 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  

10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
14. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
18. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
20. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
21. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
33. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
34. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
4. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά 
τη συζήτηση του 1ου θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Στάϊκος Θεόδωρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

7ου θέµατος. 
• Οι ∆.Σ.  κ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Σωτηρίου Σακέλλαριος αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 13ου θέµατος. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, 

Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Φέρµελη 
Λυδία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 8ου θέµατος. 

• Ο   ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου Θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  λόγω ανειληµµένης 
υποχρέωσης δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε από τον 
αντιδήµαρχο Οικονοµικών – Ανάπτυξης – ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και νόµιµο αναπληρωτή του κ. Πέππα Νικόλαο. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 14ου 
θέµατος ως έχων κώλυµα συµµετοχής στη συζήτηση του θέµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 

�  Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Παππάς Νικόλαος, Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Κοκµοτός 
Βασίλειος, Πέππα Αγγελική καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
Πέππας Ευάγγελος   απουσίαζαν από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος 
ως έχοντες κώλυµα συµµετοχής στη συζήτηση του θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 

� Το 3ο  θέµα αποσύρθηκε από την Ηµερήσια ∆ιάταξη.  
� Στο 5ο Θέµα προστέθηκε στο τίτλο …προϋφιστάµενου του 1923.. δηλαδή ο τίτλος 
διαµορφώθηκε ως εξής: «Οριοθέτηση οικισµού Σταµάτας - Παλαιάς Σταµάτας και Σπάτα 
της Περιφέρειας ∆. Κ. Σταµάτας, προϋφιστάµενου του 1923». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..256/2012.. 
 
�  ΘΕΜΑ 1ο:   Εξέταση µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας  

κινητής τηλεφωνίας στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & 
Μακαρίου».  

 
            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. 
Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 
Σχετικά: 
1)Οι διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    
Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 2)Ο  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 3)Ο  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 4)Η  υπ’αρ.53/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 
 5) Η µελέτη της εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία Cosmote. 
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 6)Η  εισήγηση του Προέδρου της Ε. Π. Ζ. σύµφωνα µε την οποία …σε ακτίνα 200µ. βρίσκονται 
Σχολείο και Νηπιαγωγείο τα οποία δε φαίνονται καν στο συνηµµένο χάρτη της µελέτης της 
Cosmote. Συνεπώς είναι άκυρη κι επιπλέον η κεραία δε µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στον ιστό 
των κατοικιών του χωριού. Να τοποθετούνται µόνο σε αποµακρυσµένες και µη κατοικηµένες 
περιοχές και προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η µη αποδοχή της πρότασης για τη 
τοποθέτηση της κεραίας…. 
 
Η Ε. Π. Ζ. µε την αρ. 53/2012 απόφασή της, αποφάσισε  οµόφωνα τη µη έγκριση της µελέτης 
περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας µε την 
επωνυµία Cosmote στη ∆. Κ. Σταµάτας και τη µη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό της Εισήγησης του Προέδρου της ΕΠΖ.  
Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να µην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά µέσα 
στους δοµηµένους ιστούς των πόλεων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται: 
1) Η µη έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας µε την επωνυµία Cosmote στη ∆.Κ Σταµάτας επί των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου. 

2) Η µη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
3) Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να µην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά 

µέσα στους δοµηµένους ιστούς των πόλεων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
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 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 73  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

� Την  αρ.53/2012 απόφαση της Ε. Π. Ζ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   

Για το παρόν θέµα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και υπερψήφισε την εισήγηση και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας  κ. Πέππας Ευάγγελος. 
  
1)  Τη µη έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρείας µε την επωνυµία Cosmote στη ∆. Κ. Σταµάτας επί των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου.  
2) Τη µη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
3) Η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να µην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά 
µέσα στους δοµηµένους ιστούς των πόλεων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
4) Την άµεση ξήλωση της συγκεκριµένης κεραίας στη Σταµάτα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 
1και Μακαρίου καθώς επίσης και άµεσο ξήλωµα όλων των κεραιών που υπάρχουν και ιδιαίτερα 
τις τρεις κεραίες  επί της οδού Ιπποκράτους στον ∆ιόνυσο και 
5) ‘Όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την φάση και την διαδικασία ξηλώµατος της κεραίας 
πρώτα της Σταµάτας και κατόπιν όλων των κεραιών που υπάρχουν και ιδιαίτερα τις τρεις 
κεραίες  επί της οδού Ιπποκράτους στον ∆ιόνυσο, να είναι  παρόν. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
      ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.     

           ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

       ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (ΒΑΣΙΑ).         
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 28/12/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 
- ∆ηµοτική Αστυνοµία ∆ήµου ∆ιονύσου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες διαδικασίες για τη    
διεκπεραίωση της απόφασης. 

- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 


