EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 25/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/ 4.8.20 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Διονύσου .
η
Σήμερα τη 4 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 18477/31-7-2020 πρόσκληση
του κ. Φωτάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικου Σχεδιασμού & Υποδομών &
Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της από 11/3 /2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. 55/11-3-2020 Τεύχος Α΄) παρ.1
άρθρο 10 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση του έργου: “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”.
ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου».
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο της εταιρείας “HEALTH
CROMED ΜΟΝ ΙΚΕ” επί της οδού Ειρήνης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
 ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός Θέσεων Περιπτέρου
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Διαδικασίας Διαβούλευσης της μελέτης: «Τροποποίηση Αναθεώρηση ΓΠΣ
Ροδόπολης» του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2508/97 αρθ. 4 παρ. 10
(αρθ. 3 παρ. 2, 4 του Ν1337/83)
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για τη Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά των
αντλιοστασίων και υδατοδεξαμενών-γεωτρήσεων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω ( 6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φωτάκης Ιωάννης
2. Παπαβασιλείου Χρήστος
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φώτος Βασίλειος
5. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6. Αρνής Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρυστινός Νικόλαος
Πέππα Αγγελική
Tσιλιγκίρης Μιχαήλ
Μπάσης Αναστάσιος
Πέππας Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία Διοικητική υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Το 3ο θέμα αποσύρθηκε από την Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε στο 4Ο θέμα
 ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός Θέσεων Περιπτέρου
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ως εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» του
Νόμου 3852/2010 (87 A΄) η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις
Νομαρχίες στους Δήμους.
Με τις διατάξεις της περίπτωση β) της παραγράφου 2. άρθρου 83 «Αρμοδιότητες συμβουλίου
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων» του Ν. 3852/2010 (87 A΄) ορίζεται ότι «2. Το
συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα: ….. β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην
κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής,
καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά,
περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας».
Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012
(ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία
απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του
περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η
ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση,
επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ.
1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η
οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών
και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση
αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την

ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής,
τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς
ασφάλειας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της
δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος,
καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις
τοπικές ιδιαιτερότητες».
Στην εγκύκλιο

38/23463/06.06.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι ο

καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε
αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά
του "κενωθέντος". Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και
τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη
διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής
ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται,
αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η
διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία.
Η απόφαση χωροθέτησης των περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Εντός του Δήμου έχουν κενωθεί περίπτερα και με παλαιότερες αποφάσεις τους τα Συμβούλια
των Κοινοτήτων έχουν εκφράσει τη γνώμη για τη δημιουργία νέων θέσεων ή τη μεταφορά τους,
οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, προκειμένου οι θέσεις να συμπεριληφθούν στην
χωροθέτηση των θέσεων περιπτέρων.
Με τα αριθ. πρωτ. 10610, 10611, 10613 και 10612/13-5-2020

έγγραφά μας προς τους

Προέδρους των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης, αντίστοιχα,
ζητήθηκε η έκφραση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων των κενών περιπτέρων και
την επικαιροποίηση παλαιότερων αποφάσεων τους για νέες θέσεις περιπτέρων.
Οι Κοινότητες ανταποκρινόμενες στα σχετικά έγγραφα έλαβαν τις παρακάτω αποφάσεις των
Συμβουλίων τους:

Η Κοινότητα Αγίου Στεφάνου με την υπ’ αριθ. 8/28-5-2020 απόφαση του Συμβουλίου της
παρείχε γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου για τη διατήρηση της θέσης του
περιπτέρου στην Πλατεία Ομονοίας επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Πολυχρονοπούλου.
Η Κοινότητα Διονύσου με τις

υπ’ αριθ. 9/13-2-2020 και 15/28-5-2020

αποφάσεις του

Συμβουλίου της, αντίστοιχα, παρείχε γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου για:
-

Τη δημιουργία / τον καθορισμό νέας θέσης περιπτέρου στην περιοχή Αναγέννησης της
Κοινότητας Διονύσου, εκεί που βρίσκεται το εκκλησάκι και

-

Τη διατήρηση / τον καθορισμό της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στην

οδό

Μητροπολίτου Κυδωνιών και Λ. Διονύσου.
Η Κοινότητα Σταμάτας με την υπ’ αριθ. 9/22-5-2020 απόφαση του Συμβουλίου της παρείχε
γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου για την παραμονή / τον καθορισμό της
θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία Σταμάτας.
Η Κοινότητα Ροδόπολης με την υπ’ αριθ. 3/5-6-2020 απόφαση του Συμβουλίου της παρείχε
γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου για την παραμονή / τον καθορισμό της
θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Αγίου Ιωάννου (πίσω από την κεντρική πλατεία).
Ο Δήμος με το αριθ. πρωτ. 13270/12-6-2020

έγγραφό του αιτήθηκε την παροχή

γνωμοδότησης από την Αστυνομική Αρχή για την καταλληλότητα των παραπάνω θέσεων των
περιπτέρων.
Το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής με το αριθ. πρωτ. 3111/20/1484985/13-72020 έγγραφο παρείχε την παρακάτω γνωμοδότηση για τις θέσεις των περιπτέρων:
«1. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που αφορά το εν θέματι διαλαμβανόμενο αντικείμενο,
σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενεργηθείσας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από Αστυνομικό,
η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την λειτουργία των κάτωθι περιπτέρων, καθότι εξ΄
αυτών δεν προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις στην εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή
της κυκλοφορίας.
α) Κοινότητα Διονύσου: οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών & Λ. Διονύσου
β) Κοινότητα Σταμάτας: κεντρική Πλατεία Σταμάτας
γ) Κοινότητα Ροδόπολης: οδό Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης (πίσω από την κεντρική πλατεία)
2. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν συνηγορεί για τη λειτουργία του
κενωθέντος περιπτέρου στην Πλατεία Ομονοίας, επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου και
Πολυχρονοπούλου στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, ενώ όσον αφορά τη νέα θέση περιπτέρου
στην περιοχή Αναγέννησης της Κοινότητας Διονύσου, εκεί που βρίσκεται το εκκλησάκι,
παρακαλούμε όπως μας προσδιορίσετε επακριβώς την ακριβή θέση τοποθέτησης του
περιπτέρου (τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα εμφαίνονται οι αποστάσεις αυτού από το
οδόστρωμα – πεζοδρόμιο), προκειμένου να προβούμε στις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση».
Με το αριθ. πρωτ. 14544/25-6-2020 έγγραφο η υπηρεσία μας αιτήθηκε προς το Τμήμα
Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τη σύνταξη των σχετικών τοπογραφικών
διαγραμμάτων αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία να απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την
τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο των συγκεκριμένων περιπτέρων, ο περιβάλλον χώρος
τους και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος.
Έχοντας υπόψη:


την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’)



το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)



την εγκύκλιο με αριθμό 38/23463/06.06.2014 του ΥΠΕΣ.



τα αριθ. πρωτ. 10610, 10611, 10613 και 10612/13-5-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προς τις Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Διονύσου,
Σταμάτας και Ροδόπολης, αντίστοιχα.



τις υπ’ αριθ. 8/28-5-2020, 9/13-2-2020 και 15/28-5-2020, 9/22-5-2020 και 3/5-6-2020
αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Σταμάτας και
Ροδόπολης, αντίστοιχα.



το αριθ. πρωτ. 13270/12-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Αστυνομική
Αρχή για την παροχή γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων/θέσεων από
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.



Το αριθ. πρωτ. 14544/25-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Τμήμα Σχεδίου
Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.



Το αριθ. πρωτ. 3111/20/1484985/13-7-2020

έγγραφο του Α΄ Τμήματος Τροχαίας

Βορειοανατολικής Αττικής παροχής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των θέσεων
περιπτέρων Δήμου Διονύσου.


την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα εξής:
1. Τον καθορισμό των παρακάτω θέσεων περιπτέρων:
α) Κοινότητα Διονύσου: οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών & Λ. Διονύσου
β) Κοινότητα Σταμάτας: κεντρική Πλατεία Σταμάτας
γ) Κοινότητα Ροδόπολης: οδό Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης (πίσω από την κεντρική
πλατεία)
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου, ως παρακάτω:

α) Κοινότητα Διονύσου: οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών & Λ. Διονύσου
β) Κοινότητα Σταμάτας: κεντρική Πλατεία Σταμάτας
γ) Κοινότητα Ροδόπολης: οδό Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης (πίσω από την κεντρική
πλατεία), όπως αποτυπώνονται

στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που θα

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ληφθείσας απόφασης.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.6, 82 και 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το
οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.
 Την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’)
 Το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
 Την εγκύκλιο με αριθμό 38/23463/06.06.2014 του ΥΠΕΣ.
 Τα αριθ. πρωτ. 10610, 10611, 10613 και 10612/13-5-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προς τις Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Διονύσου,
Σταμάτας και Ροδόπολης, αντίστοιχα.
 Τις υπ’ αριθ. 8/28-5-2020, 9/13-2-2020 και 15/28-5-2020, 9/22-5-2020 και 3/5-6-2020
αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Σταμάτας και
Ροδόπολης, αντίστοιχα.
 Το αριθ. πρωτ. 13270/12-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Αστυνομική
Αρχή για την παροχή γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων/θέσεων από
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.
 Το αριθ. πρωτ. 14544/25-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Τμήμα Σχεδίου
Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Το αριθ. πρωτ. 3111/20/1484985/13-7-2020

έγγραφο του Α΄ Τμήματος Τροχαίας

Βορειοανατολικής Αττικής παροχής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των θέσεων
περιπτέρων Δήμου Διονύσου.
 Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές
εκφράστηκαν με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς και κατά την
διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει Τον καθορισμό των παρακάτω θέσεων περιπτέρων:

α) Κοινότητα Διονύσου: οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών & Λ. Διονύσου
β) Κοινότητα Σταμάτας: κεντρική Πλατεία Σταμάτας
γ) Κοινότητα Ροδόπολης: οδό Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης (πίσω από την κεντρική
πλατεία)
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου, ως παρακάτω:
α) Κοινότητα Διονύσου: οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών & Λ. Διονύσου
β) Κοινότητα Σταμάτας: κεντρική Πλατεία Σταμάτας
γ) Κοινότητα Ροδόπολης: οδό Αγίου Ιωάννου & Ειρήνης (πίσω από την κεντρική
πλατεία), όπως αποτυπώνονται

στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που θα

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ληφθείσας απόφασης.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24 /2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτάκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κριεμάδης Στέφανος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Φώτος Βασίλειος
Αρνής Σπυρίδων
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Κρητικός Αθανάσιος

