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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..3η/2015..  

της ..20/01/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..7/2015.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..20ης/01/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..20η Ιανουαρίου 2015.. ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
..1258/16-01-2015.. 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.∆.) 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.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
17. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
18. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
19. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
7.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
8.   ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
9.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
10. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
11. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
14. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Πιπέρης Χαράλαµπος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ,  
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης 
Γρηγόριος και Φωτάκης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος 
Πέτρος,  Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή),  Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης 
∆ηµήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέµατος. 
Απόντες: 
•  Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης ∆ηµήτριος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια εκλογής  
του Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια εκλογής  του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του Ε.Η.∆. , του 1ου   και 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Αποχωρήσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος. 
 
� 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 µε τίτλο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας 
για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.» προτάθηκε από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ., να συζητηθεί µετά το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη 
συνεδρίαση του ενδιαφεροµένου κ. Μουστακάτου. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..7/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση 
της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..9ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Aντιδήµαρχο  Τεχνικών υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο 
για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο  Αντιδήµαρχος  κ. Λυρούδιας Ευάγγελος 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» 
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  2)Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3) Την υπ'αριθµ. 30040/19-9-2014 αίτηση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 
4)Την υπ’αρ.30040/5-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
5)Την υπ’αρ.35/2014 απόφαση της ΕΠΖ 
6)Το τοπογραφικό διάγραµµα  
 
Με την  υπ'αριθµ. 30040/19-9-2014 αίτησή της η εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. ζητά  την χορήγηση 
άδειας για την κατασκευή µε ίδια µέσα, αγωγού για την αποχέτευση του ακινήτου ιδιοκτησίας της επί 
των οδών ∆εκελείας και Κοιµ. Θεοτόκου στον Άγ. Στέφανο. 
Το δίκτυο αποχέτευσης στις εν λόγω οδούς βρίσκεται στο στάδιο της προµελέτης, στα πλαίσια της 
µελέτης: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”, η οποία βρίσκεται για έλεγχο και έγκριση στην ΕΥ∆ΑΠ Α,Ε. 
Σύµφωνα µε την προµελέτη το ακίνητο λόγω της θέσης του µπορεί να αποχετευτεί µε σύνδεση είτε 
επί της Κ. Θεοτόκου είτε επί της οδού ∆εκελείας.  
ΛΥΣΗ 1η: Στη συµβολή των οδών Κ. Παλαµά και ∆ηµοσθένους, υπάρχει σε λειτουργία αγωγός 
ακαθάρτων µε το υφιστάµενο φρεάτιο Νο 10-2-2α του αγωγού Α1-Γ1-10-2 µε υψόµετρο εδάφους 
360,18 και υψόµετρο πυθµένα 357,68 (βάθος φρεατίου 2,50µ). Προσωρινά το ακίνητο µπορεί να 
συνδεθεί µε το φρεάτιο αυτό µέσω αγωγού Φ200 µήκους περίπου 19µ. Στην περίπτωση αυτή ο 
αγωγός θα καταργηθεί µόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός που θα προκύψει από την οριστική 
µελέτη. Οι δαπάνες τόσο της προσωρινής σύνδεσης όσο και της µόνιµης θα βαρύνουν τον αιτούντα. 
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες εργασίες είναι: αγωγός µήκους 19µ και ιδιωτική σύνδεση. 
ΛΥΣΗ 2η: Να κατασκευαστεί το µήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου µεταξύ των φρεατίων J430 
και J429 µήκους περίπου 12µ, µε τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει η προµελέτη-µε τον 
κίνδυνο αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής µελέτης- και το µήκος του αγωγού µεταξύ 
των φρεατίων 10-2-2α και J429 µήκους περίπου 19µ. Το δεύτερο τµήµα του αγωγού  µεταξύ των 
φρεατίων 10-2-2α και J429  θα καταργηθεί µόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύµατα 
θα οδηγούνται προς την οδό ∆εκελείας. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες εργασίες είναι: 
αγωγός µήκους 31µ, δύο (2) φρεάτια επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση. Οι δαπάνες όλης της 
προαναφερόµενης Λύσης 2 θα βαρύνουν τον αιτούντα. 
Και στις δύο λύσεις η κατασκευή όλων των έργων θα πρέπει να γίνει µόνο από εξειδικευµένο 
συνεργείο µέσω ενεργής εργολαβίας του ∆ήµου, ήτοι από τον ανάδοχο κατασκευής του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου, του οποίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του 
προσεχούς διαστήµατος. Το παρόν αίτηµα εξετάζεται ως ειδική περίπτωση καθώς το ακίνητο 
προορίζεται  να έχει επαγγελµατική χρήση µεγάλης σηµασίας για την ανάδειξη της περιοχής. 
Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την εν γένει εφαρµογή των εγκεκριµένων µελετών για την κατασκευή 
των αγωγών και των ιδιωτικών συνδέσεων, προς αποφυγή τεχνικών προβληµάτων και καλύτερου 
ελέγχου του δικτύου, αλλά µε τη µεµονωµένη εξέταση τέτοιου είδους αιτηµάτων αναλόγως της 
σοβαρότητας και των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης. 
 
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αρ. 35/2014 απόφασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία  την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προέκρινε την προσφορότερη οικονοµοτεχνική λύση. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται: 

1) Η κατασκευή της σύνδεσης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην 1η Λύση της Εισήγησης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, από  τον ανάδοχο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων του ∆ήµου, του οποίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του 
προσεχούς διαστήµατος.  

2) Οι δαπάνες κατασκευής τόσο της προσωρινής σύνδεσης όσο και το τέλος σύνδεσης της 
µόνιµης σύνδεσης να καλυφθεί από τον αιτούντα. 

3) Η λήψη απόφασης για την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη συµβολή των 
οδών Κ. Παλαµά και ∆ηµοσθένους.  
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος και είπε τα εξής: «Εισηγούµαι  τη 2η λύση προµελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, που αν και πιο δαπανηρή είναι η ενδεδειγµένη για την εν λόγω σύνδεση». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ∆ήµαρχο, ως ανωτέρω.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 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΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ'αρ. 30040/19-9-2014 αίτηση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 
� Την υπ’αρ.30040/5-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
� Την υπ’αρ.35/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
� Το τοπογραφικό διάγραµµα. 
� 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  27 Υπέρ,  1 Κατά, 3 Λευκά και 2 Παρών 
 
Μειοψηφών του ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρη Μιχαήλ για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και 
αναλυτικά καταγράφτηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη , Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν 
λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης δήλωσαν παρόντες για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει: 
1) Την κατασκευή της σύνδεσης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην 2η Λύση της Εισήγησης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 
Να κατασκευαστεί το µήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου µεταξύ των φρεατίων J430 και J429 
µήκους περίπου 12µ, µε τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει η προµελέτη-µε τον κίνδυνο 
αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής µελέτης- και το µήκος του αγωγού µεταξύ των 
φρεατίων 10-2-2α και J429 µήκους περίπου 19µ. Το δεύτερο τµήµα του αγωγού  µεταξύ των 
φρεατίων 10-2-2α και J429  θα καταργηθεί µόλις κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύµατα 
θα οδηγούνται προς την οδό ∆εκελείας. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες εργασίες είναι: 
αγωγός µήκους 31µ, δύο (2) φρεάτια επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση. Οι δαπάνες όλης της 
προαναφερόµενης Λύσης 2 θα βαρύνουν τον αιτούντα. 
 
2) Την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. µε το 
υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη συµβολή των οδών Κ. Παλαµά και ∆ηµοσθένους.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
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 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


