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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: ..9/2015.. 
                      

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:  ..9/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση, 
που θα υποβληθεί µε την κοινοπραξία ‘’HUB4BEE Hub for Building Energy and 
Efficiency Construction’’, για την πρόσκληση µε κωδικό EE-02-2015 «Buildings 
design for new highly energy performing buildings» (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) στο ‘’EU call H2020-EE-2014-2015’’, του 
προγράµµατος ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020/ Ενεργειακή αποδοτικότητα (’Horizon 2020/ 
Energy Efficiency) ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Aντιδήµαρχο  Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης κ. Υφαντή Ηλία, για να προβεί στην εισήγηση 
του θέµατος.  
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Ο  Αντιδήµαρχος  κ. Υφαντής Ηλίας είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ.:    α. Πρόσκληση µε κωδικό EE-02-2015 «Buildings design for new highly energy performing 

buildings» (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) του 
Προγράµµατος (Horizon 2020) "Ορίζοντας 2020". 

 β. Από 29/12/2014 email της κοινοπραξίας HUB4BEE µε το οποίο µας ζητήθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου µας ως εταίρος υποστηρικτής ‘’LOS’’(Letter of Support) στη 
συγκεκριµένη πρόσκληση της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε το (β) σχετικό η κοινοπραξία ‘’HUB4BEE’’ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την 
προετοιµασία-σύνταξη πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα EE-02-2015 «Building design for new 
highly energy performing buildings» (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης), στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020). 

Τα κτίρια είναι οι µεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τοµέας αυτός διευρύνεται, πράγµα 
που µετά βεβαιότητος θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς, η µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στον κτιριακό τοµέα 
αποτελούν σηµαντικά µέτρα που απαιτούνται για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 
Aναµφίβολα, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι από τις πιο ουσιαστικές λύσεις στην κλιµατική αλλαγή. 

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβούλιο της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θεσπίστηκε να 
κατασκευάζονται όλα τα νέα κτίρια από το 2020 µε µηδενική (ή περίπου µηδενική) ενεργειακή 
κατανάλωση, ενώ τα δηµόσια κτίρια 2 χρόνια νωρίτερα.  

Είναι πλέον γεγονός η ανάγκη για µια καινοτόµο σχεδιαστική και αρχιτεκτονική προσέγγιση ώστε το 
κτίριο ν’  αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, ή να ελαχιστοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες, µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος. 

Η συγκεκριµένη πρόσκληση της ΕΕ αποσκοπεί στην επίδειξη και διάδοση (Demonstration – 
Dissemination), για καθορισµένες γεωγραφικές κλιµατικές περιοχές, των αποτελεσµάτων που 
δείχνουν τη µείωση του κόστους κατασκευής των κτιρίων κατά τουλάχιστον 15% και ταυτόχρονα την 
επίτευξη, µέσω νέου σχεδιασµού και καινοτόµου τεχνολογίας, σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας των κτιρίων σύµφωνα µε τα πρότυπα ‘’nearly zero-energy’-Standards και τον τίτλο της 
πρόσκλησης (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) 

Η κοινοπραξία ‘’HUB4BEE Hub for Building Energy and Efficiency Construction’’, η οποία έχει 
αναλάβει τη σύνταξη της συγκεκριµένης πρότασης, αποτελείται από ελληνικούς, κυπριακούς, 
αυστριακούς και γερµανικούς συνεργάτες και περιλαµβάνει αρχιτέκτονες, µηχανικούς, πανεπιστήµια, 
κατασκευαστικές εταιρείες και οργανισµούς που ασχολούνται µε την ενεργειακή αποδοτικότητα στα 
κτίρια, αλλά και στα υλικά, στις τεχνολογίες και εν γένει στα κατασκευαστικά συστήµατα.  

Περιοχή της µελέτης είναι οι νότιες Ευρωπαϊκές περιοχές. 

Η πρόταση αφορά µια περίοδο έργου τριών ετών. Στα δύο πρώτα χρόνια θα γίνει συλλογή και 
επεξεργασία δεδοµένων από υπάρχουσες κατασκευές, σχεδιασµός νέων κτιρίων µε υψηλή 
ενεργειακή απόδοση και χαµηλό κατασκευαστικό κόστος µε τα λεγόµενα πακέτα εργασίας (work 
packages), τα οποία στη συνέχεια θα οδηγήσουν στις προαναφερόνενες επιδείξεις (Demonstration) 
καθώς και στην τελευταία φάση της διάδοσης (Dissemination). Σ’ αυτό το πλαίσιο θα ενηµερωθούν 
αρχιτέκτονες, µηχανικοί,  επενδυτές, δήµοι κλπ για τα αποτελέσµατα του έργου. 

Η διάδοση θα γίνεται µέσω συνεδρίων και ηµερίδων στην περιοχή της νότιας Ευρώπης.  

Τα έξοδα των συνεδρίων, ηµερίδων κλπ θα βαρύνουν αποκλειστικά την κοινοπραξία. 

Με την υλοποίηση του προγράµµατος ο ∆ήµος µπορεί να προσφέρει στους δηµότες και στο 
ευρύτερο κοινό, ανέξοδα, τη νέα τεχνογνωσία καθώς και αποτελέσµατα στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής, των µηχανολογικών και του οικονοµοτεχνικού (financing) σχετικά µε το σχεδιασµός 
νέων κτιρίων µε υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαµηλό κόστος κατασκευής. 
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Για το σκοπό αυτό απαιτείται υπογραφή σχετικού  Συµφωνητικού ‘’LOS’’ (Letter of Support) µεταξύ 
του ∆ήµου και της Κοινοπραξίας ‘’HUB4BEE’’. 

Η προθεσµία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι 04-02-2015 17:00:00 (Brussels local time) 

 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 

α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση, που θα υποβληθεί µε την κοινοπραξία 
‘’HUB4BEE Hub for Building Energy and Efficiency Construction’’, για την πρόσκληση µε κωδικό 
EE-02-2015 «Buildings design for new highly energy performing buildings» (Οικοδοµικός 
Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) στο ‘’EU call H2020-EE-2014-2015’’, 
του προγράµµατος ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020/ Ενεργειακή αποδοτικότητα (’Horizon 2020/ Energy 
Efficiency), 

 β) Την εξουσιοδότηση προς το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, 
∆ήµαρχο ∆ιονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και την 
υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, 
συµφωνητικό εταίρων, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ∆ράσης, κ.λ.π.) και 
απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 
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΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την Πρόσκληση µε κωδικό EE-02-2015 «Buildings design for new highly energy performing 

buildings» (Οικοδοµικός Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) του 
Προγράµµατος (Horizon 2020) "Ορίζοντας 2020. 

� Το από 29/12/2014 email της κοινοπραξίας HUB4BEE µε το οποίο µας ζητήθηκε η συµµετοχή 
του ∆ήµου µας ως εταίρος υποστηρικτής ‘’LOS’’(Letter of Support) στη συγκεκριµένη 
πρόσκληση της ΕΕ. 

� 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 
 
Εγκρίνει: 
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση, που θα υποβληθεί µε την κοινοπραξία 

‘’HUB4BEE Hub for Building Energy and Efficiency Construction’’, για την πρόσκληση µε κωδικό 
EE-02-2015 «Buildings design for new highly energy performing buildings» (Οικοδοµικός 
Σχεδιασµός για νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) στο ‘’EU call H2020-EE-2014-2015’’, 
του προγράµµατος ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020/ Ενεργειακή αποδοτικότητα (’Horizon 2020/ Energy 
Efficiency), 

 β) Την εξουσιοδότηση προς το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, 
∆ήµαρχο ∆ιονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και την 
υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, 
συµφωνητικό εταίρων, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ∆ράσης, κ.λ.π.) και 
απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
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                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

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

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥΝΖΩ93-ΓΘΚ


		2015-01-27T09:10:45+0200
	Athens




