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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..11η/2015..  

της ..19/05/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..102/2015.. 
                      
ΘΕΜΑ 15ο:  Εισήγηση για την τροποποίηση της αρ. 227/2012 Απόφασης ∆Σ «Κανονισµός 
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/19-5-2015. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..19η  Μαΐου 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. .. 12506/15-05-2015.. 
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.∆.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 ..25 .. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
5.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
6.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
10. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

12. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
16. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
17. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
20. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
25. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.  ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
8.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
10.  ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
11.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
12.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
14.  ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
15.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 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 Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αφάρας Γεώργιος(δικαιολογηµένη απουσία), Αλεξανδρής ∆ηµήτριος (δικαιολογηµένη 
απουσία),  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Κωστάκης ∆ηµήτριος(δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογηµένη απουσία), Αγγέλικα Παρασκευή(Παρή), Ζώτου 
Βασιλική, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ,  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία,  ∆αρδαµάνης Βασίλειος, 
Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1 ου  θέµατος. 
• Η  ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 14 ου  θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15 ου  θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2 ου  θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασηµίνα υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 10ο  θέµα µε τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ∆ήµου ∆ιονύσου», το 
16ο θέµα µε τίτλο: «Εκµίσθωση δηµοτικού περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας» και το 19ο θέµα µε τίτλο: «Συµµετοχή του δήµου σε  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΟΜΙΛΟ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυµία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - 
∆ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε διακριτικό τίτλο «EGTC 
SolidarCity NETWORK» και ορισµός εκπροσώπων» αποσύρθηκαν από την ηµερήσια διάταξη. 

                         
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..102/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση για την τροποποίηση της αρ. 227/2012 Απόφασης ∆Σ «Κανονισµός 
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..15ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του 
θέµατος. 
 
Η Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία είπε τα εξής: 
 
Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 12074/2015 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Εσόδων & Περιουσίας, η 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) του ∆ήµου µας έλαβε την αρ. 12/13-5-2015 Απόφαση περί 
τροποποίηση της αρ. 227/2012 Απόφασης ∆Σ «Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» και 

  
 

 
 

 

ΑΔΑ: 79ΡΤΩ93-Μ34



 3/5 

ειδικότερα του άρθ. 15.5, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής υπόχρεων του ∆ήµου µας που 
έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήµατα λόγω διαρροών στο δίκτυο ύδρευσής τους και τα οποία µέχρι 
σήµερα δεν έχουν συζητηθεί από το ∆Σ, ώστε να υπαχθούν στη ρύθµιση του Ν. 4321/2015 περί 
ρύθµισης των οφειλών τους. 
 
Η ΕΠΖ είναι αρµόδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 του Ν. 3852/2010 για την εισήγηση 
σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006). Κατά τα ανωτέρω 
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 
1. Τα άρθ. 79 & 93 του Κ∆Κ 
2. Το άρθ. 73 του Ν. 3852/2010 
3. Την αρ. 227/31-10-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου 

∆ιονύσου» 
4. Το αρ. πρωτ. 12074/2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εσόδων & Περιουσίας και την αρ. 12/13-5-

2015 Απόφαση της ΕΠΖ, 
 
Εισηγούµαστε την τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
ειδικότερα του άρθρου 15.5, όπου µετά την τελευταία παράγραφο του άρθρου 15.5, προστίθενται: 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν σε αφανή διαρροή η οποία δεν µπορούσε να διαπιστωθεί 
από τον υδρευόµενο από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων (άρθ. 10.1), είναι δυνατή η 
υποβολή αιτήµατος προς διαγραφή µέρους της χρέωσης ύδρευσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εφ’ 
όσον: 
α. Πρόκειται για κατανάλωση ύδατος υπερδιπλάσια της συνηθισµένης και µεγαλύτερη από 50 

κ.µ., για αντίστοιχες χρονικές περιόδους και η συνολική κατανάλωση της περιόδου χρεώνεται 
µε υψηλότερη χρέωση στην κλίµακα υπολογισµού λόγω της διαρροής. 

β. Η αφανής διαρροή πιστοποιείται και τεκµηριώνεται επί ποινή απαραδέκτου από αυτοψία και 
έκθεση ελέγχου αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου. 

 
Εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η αρµόδια υπηρεσία Εσόδων εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο διαγραφή χρέωσης λόγω αφανούς διαρροής, υπολογίζοντας την υπερβάλλουσα 
κατανάλωση σε σχέση µε αυτήν αντίστοιχων προηγούµενων περιόδων µε αξία ίση προς το 
λειτουργικό κόστος ανά κ.µ., ήτοι σύµφωνα µε την ετήσια κατανάλωση προς τον προϋπολογισµό 
λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης.’ 
 
Η Απόφαση αυτή λαµβάνεται από το ∆Σ µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
(παρ. 2 του άρθ. 79 του Κ∆Κ) και δηµοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθ. 79 του Κ∆Κ, 
καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ», όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Έπειτα η Αντιδήµαρχος πρότεινε να τροποποιηθεί η εισήγηση ως προς το β σκέλος που αφορά τις 
αφανείς διαρροές και είπε τα εξής: «Η αφανής διαρροή πιστοποιείται και τεκµηριώνεται επί ποινή 
απαραδέκτου από αυτοψία και έκθεση ελέγχου αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου και επιπλέον 
λεπτοµερής και εµπεριστατωµένη έκθεση 3µελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2) 
Υδραυλικούς Υπαλλήλους, ο ένας (1)εκ των οποίων θα υπηρετεί σε άλλη ∆ηµοτική Κοινότητα από 
αυτή που γίνεται ο έλεγχος και έναν (1) ∆ιοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας Εσόδων που θα 
προεδρεύει της επιτροπής αυτής». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Θα ψηφίσω όχι γιατί είχα καταψηφίσει και τον κανονισµό». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση όπως αυτή τροποποιήθηκε .  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
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� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 79 παρ. 2 & 4 και 82  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-
6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

� Τις διατάξεις  του Ν. 4321/2015 περί ρύθµισης των οφειλών. 
� Την αρ. 227/31-10-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου 

∆ιονύσου» 
� Το αρ. πρωτ. 12074/2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εσόδων & Περιουσίας. 
� Την αρ. 227/2012 απόφαση  του ∆.Σ. 
�  Την αρ. 12/13-5-2015 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
� 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  26 Υπέρ  και  1 Κατά    
                                               
Μειοψηφούσης της  ∆.Σ. κ. κ.  Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 227/2012 Απόφασης ∆Σ «Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» και ειδικότερα του άρθρου 15.5, όπου µετά την τελευταία παράγραφο του άρθρου 15.5, 
προστίθενται: 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν σε αφανή διαρροή η οποία δεν µπορούσε να διαπιστωθεί 
από τον υδρευόµενο από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων (άρθ. 10.1), είναι δυνατή η 
υποβολή αιτήµατος προς διαγραφή µέρους της χρέωσης ύδρευσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εφ’ 
όσον: 
α. Πρόκειται για κατανάλωση ύδατος υπερδιπλάσια της συνηθισµένης και µεγαλύτερη από 50 

κ.µ., για αντίστοιχες χρονικές περιόδους και η συνολική κατανάλωση της περιόδου χρεώνεται 
µε υψηλότερη χρέωση στην κλίµακα υπολογισµού λόγω της διαρροής. 

 
β. Η αφανής διαρροή πιστοποιείται και τεκµηριώνεται επί ποινή απαραδέκτου από αυτοψία και 
έκθεση ελέγχου αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου και επιπλέον µε λεπτοµερή και εµπεριστατωµένη 
έκθεση 3µελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2) Υδραυλικούς Υπαλλήλους, ο ένας 
(1)εκ των οποίων θα υπηρετεί σε άλλη ∆ηµοτική Κοινότητα από αυτή που γίνεται ο έλεγχος και έναν 
(1) ∆ιοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας Εσόδων που θα προεδρεύει της επιτροπής αυτής». 
 
Εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η αρµόδια υπηρεσία Εσόδων εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο διαγραφή χρέωσης λόγω αφανούς διαρροής, υπολογίζοντας την υπερβάλλουσα 
κατανάλωση σε σχέση µε αυτήν αντίστοιχων προηγούµενων περιόδων µε αξία ίση προς το 
λειτουργικό κόστος ανά κ.µ., ήτοι σύµφωνα µε την ετήσια κατανάλωση προς τον προϋπολογισµό 
λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης.’ 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί : α)στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια»  και β) να 
εφαρµοσθούν τα οριζόµενα από το άρθρο 79 Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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         ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
            ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

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