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..Αριθ. Απόφασης: 82/2019..
ΘΕΜΑ 10ο: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 6ης/5-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..5η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..10890/1-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..29.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
13. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
14. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ.
Χριστόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ.Κόκκαλης
Εμμανουήλ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Λυρούδιας Ευάγγελος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη,
Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος και Τσιλιγκίρης
Μιχαήλ προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Οι Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Ρηγοπούλου Βασιλική προσήλθαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ.Σ.κ. Ζυγούνας Γεώργιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης
Κυριάκος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 8ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 9ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Γκιζελή Αικατερίνη και Γιαννουλάτος Σπυρίδων
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Φωτέλης Λουκάς και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 18ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου
Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 51ου θέματος της
Η.Δ.
 Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 65ου θέματος.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 6, 7, 23 και 59 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
 Το θέμα με α/α 65 συζητήθηκε μετά το 3Ο θέμα της Η.Δ., λόγω της παρουσίας πολιτών στη
συνεδρίαση.
 Τα θέματα με α/α 51 και 52 συζητήθηκαν μετά το 45ο θέμα.
..Αριθ. Απόφασης:82/2019..
 ΘΕΜΑ 10ο: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Διονύσου».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..10ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί στην εισήγηση
του θέματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.-Την υπ’άρ.8471/14-2-2019 εισήγηση της γραμματείας της ΕΠΖ .
Προτείνεται: Η έγκριση της Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Διονύσου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
1.Την 8471/14-2-2019 εισήγηση της γραμματείας της ΕΠΖ.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται κι
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για το έτος 2018, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Για την περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018 Πρόεδρος της ΕΠΖ ήταν ο κ.Ράικος Δημήτριος
(σύμφωνα με την υπ’αρ.12165/1128/28-4-2017απόφαση Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ ήταν
οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι:
TAKTIKA MEΛΗ
1.Τσαγκαράκης Ευάγγελος
2.Δαρδαμάνης Βασίλειος
3.Πέππα Αγγελική
4.Κοκμοτός Βασίλειος
5. Στασινοπούλου Αναστασία
6. Κανατσούλης Ιωάννης
7. Τσουδερός Ιωάννης
8. Ιωαννίδης Χαράλαμπος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Λυρούδιας Ευάγγελος
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Με την υπ’αρ. 13724/30-1-2018 δήλωση ανεξαρτητοποίησής του το τακτικό μέλος της ΕΠΖ
κ.Κρητικός Αθανάσιος παραιτήθηκε από μέλος της ΕΠΖ και τη θέση του στο Συμβούλιο
κατέλαβε η κ.Στασινοπούλου Αναστασία (πρώτο αναπληρωματικό μέλος).
Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2018.
Α)Θέματα καθορισμού χρήσεων γης,ρυθμιστικών σχεδίων,οικιστικής οργάνωσης ανοικτών
πόλεων,εφαρμογής
Γενικού
Πολεοδομικού
Σχεδίου
(Γ.Π.Σ),πολεοδομικώνμελετών,ανάπλασηςπεριοχών,πολεοδομικών
επεμβάσεων,χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης,ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών,πολεοδομικής
αναμόρφωσης
προβληματικών
περιοχών,αποζημίωσηςρυμοτομούμενων,πολεοδομικών ρυθμίσεων,εισφοράς σε γη ή σε
χρήμα,περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
1.Απόφαση υπ’αρ.13/2018«Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή μη της Παρόδου
Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της ΔΕ Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύμφωνα με το άρθρο 35 το
ν.3937» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κύρωση της Παρόδου Μεγάλου
Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύμφωνα με το άρθρο 35 του
Ν.3937/2011 και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.387/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
εισήγηση της ΕΠΖ.
2. Απόφαση υπ’αρ.20/2018«Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου» με την
οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.386/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
3.Απόφαση υπ’αρ.23/2018«Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα της ΔΕ Αγίου Στεφάνου»
με την οποία ομόφωνα συμφωνήθηκε από τα μέλη της ΕΠΖ Να εξεταστεί το θέμα σε επόμενο
χρόνο αφού προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4. Απόφαση υπ’αρ.27/2018«Λήψη απόφασης για πρόταση χαρακτηρισμό χώρου
νηπιαγωγείου στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης στη Δ.Ε Αγ. Στεφάνου » με την οποία
ενέκρινε ομόφωνα τον χαρακτηρισμό του χώρου επί των οδών Αναπαύσεως κ΄ Γνώσης στη
Δ.Ε Αγ. Στεφάνου σε «ΧΩΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης για
την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.711/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
5. Απόφαση υπ’αρ.28/2018«Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τμήματος οδού «Παρόδου
Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Άνοιξης» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία:
Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων της οδού, ώστε αυτή να καταστεί πλάτους 4
μέτρων σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό.
Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος ιδιοκτησίας, ούτως ώστε η οδός να καταστεί ως
Πάροδος Μεγ.Αλεξάνδρου 21 στη ΔΕ Άνοιξης ,διαμπερής με την οδό Δεληγιάννη για λόγους
κυκλοφοριακούς, ασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, σύμφωνα με το συνημμένο
τοπογραφικό.
και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6.Απόφασηυπ’αρ.32/2018«Τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων Αγ.Στεφάνου στο Ο.Τ 16
πλατείας Δημοκρατίας για τον αποχαρακτηρισμό των δρόμων που εφάπτονται στα ΟΤ18 και
ΟΤ 15 και τον χαρακτηρισμό τους ως κοινοχρήστων χώρων πλατείας- Διανομή1932 Νέας
Ζώργιανης» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.724/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
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7. Απόφασηυπ’αρ.33/2018«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου
έμπροσθεν του ΟΤ15 και αποχαρακτηρισμός της οδού 25Ης Μαρτίου σε κοινόχρηστο χώρο
λόγω υψομετρικής διαφοράς και διαμορφωμένης κατάστασης –Διανομή1932 Νέας
Ζώργιανης».με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.726/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
8.Απόφασηυπ’αρ.34/2018«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου στα υπό
ένταξη ΟΤ85 ΟΤ 80,ΟΤ 65» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα και εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο τις παρακάτω τροποποιήσεις:
Α)Αποχαρακτηρισμός του χώρου του ΟΤ 5 της μελέτης ένταξης από χώρο σχολείου σε
πλατεία Μαρίνου Αντύπα.
Β)Χαρακτηρισμός του χώρου που περικλείεται από την οδό Καραολή και Δημητρίου σε χώρο
παιδικής χαράς.
Γ) Χαρακτηρισμός του χώρου στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου σε δημοτικό χώρο.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις φαίνονται στο απόσπασμα διανομής του 1932 του Αγίου
Στεφάνου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.725/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
9.Απόφασηυπ’αρ.40/2018« «Απόφαση για Τροποποίηση Γ.Π.Σ Ροδόπολης» με την οποία
εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χρήση γενικής κατοικίας για το οικοδομικό
τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και
28ης Οκτωβρίου της ΔΚ Ροδόπολης. Ειδικότερα για την οδό 25ης Μαρτίου προτείνεται η
χρήση γενικής κατοικίας εκατέρωθεν της οδού από τη Ροδοπόλεως ως την Κολοκοτρώνη.
Επίσης προτείνεται για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα με χρήσεις γης
προγενέστερες, να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειές τους όπως σήμερα και να
διατηρήσουν τη χρήση τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.25/2019 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
.
Β)Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος.
1.Απόφαση υπ’αρ.1/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου»(αναβλήθηκε λόγω απουσίας εισηγήτριας).
2. Απόφαση υπ’αρ.7/2018ΘΕΜΑ ΕΗΔ:Αίτηση κλαδέματος πεύκων κατά μήκος της Λ.Διονύσου
από την Τεχνική εταιρεία ALPHA DOMUS στα πλαίσια του έργου της κατασκευής του δικτύου
ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές,Διονύσου Άνοιξης,Σταμάταςκαι Ροδόπολης του Δήμου
Διονύσου,της ΕΥΔΑΠ» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας για το κλάδεμα
πεύκων κατά μήκος της Λεωφόρου Διονύσου στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη από
το φρεάτιο 30ζ έως το φρεάτιο 34(σύμφωνα με τη συνημμένη οριζοντιογραφία)από την τεχνική
εταιρεία ALPHA DOMUS προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αποχέτευσης κατά μήκος
της Λ.Διονύσου.Το κλάδεμα των πεύκων θα γίνει με έξοδα της ίδιας της εταιρείας παρουσία
ιδιώτη γεωπόνου και θα χορηγηθεί βεβαίωση στον Δήμο για την εργασία αυτή.
3.Απόφαση υπ’αρ.8/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
4.Απόφαση υπ’αρ.10/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
5.Απόφαση υπ’αρ.17/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
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6.Απόφαση υπ’αρ.21/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
7.Απόφαση υπ’αρ.29/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
8.Απόφαση υπ’αρ.30/2018«Λήψη απόφασης για την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε παιδικούς
σταθμούς στις ΔΕ Άνοιξης και Δροσιάς» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την κοπή
επικίνδυνων δέντρων λόγω επικινδυνότητας στους παιδικούς σταθμούς Άνοιξης και Δροσιάς.
9.Απόφαση υπ’αρ.36/2018«Λήψη απόφασης για την έγκριση των σημείων τοποθέτησης
υπόγειων κάδων Απορριμμάτων» με την οποία εισηγείται ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των σημείων τοποθέτησης υπόγειων κάδων
απορριμμάτων ως εξής:
Α΄Φάση
Αθηνών Χαλκίδος στην Άνοιξη στη τελευταία δεξιά θέση στάθμευσης (1 κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Λ.Μαραθώνος μετά την Πιπεροπούλου προς Μαραθώνα στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Β΄Φάση
Κνωσσού έναντι της Πλ.Οάσεως στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Πλατεία Μικράς Ασίας δίπλα στον μετασχηματιστή (πέτρινη στάση) στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.728/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
10.Απόφαση υπ’αρ.43/2018«:Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την κοπή ή μη των δέντρων και
τη διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
Γ)Γενικά θέματα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύμφωνα με το άρθρο 79&82 ΚΔΚ).
1.Απόφαση υπ’αρ.2/2018«Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης τμήματος οδού Ασκληπιού
της ΔΚ Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε» με την οποία ενέκρινε
ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.41/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση
της ΕΠΖ.
2. Απόφαση υπ’αρ.3/2018 «Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεμπόδιση στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη ΔΚ
Αγ.Στεφάνου» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και τη διαβίβασε προς τη ΔΚ Αγίου Στεφάνου προς υλοποίηση.
3. Απόφαση υπ’αρ.4/2018 «Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της ΕΠΖ» με την οποία
ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της ΕΠΖ και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.26/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
ετήσια έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της ΕΠΖ.
4. Απόφαση υπ’αρ.5/2018 « Xώρος λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Δροσιάς» με την οποία
ενέκρινε ομόφωνα την υπ’άρ 12/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Δροσιάς για
την επαναφορά και μόνιμη εγκατάσταση της λαϊκής αγοράς της ΔΚ Δροσιάς ,για όλα τα
Σάββατα του έτους στην οδό Κέδρων(από την οδό Ιάσονα εώς και την οδό Μπιζανίου) και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.42/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
5. Απόφαση υπ’αρ.6/2018 « Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί
του οδοστρώματος της οδού Μαρμαρά της ΔΚ Σταμάτας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του
ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου “ΩΘΗΣΗ» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.43/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
6. Απόφαση υπ’αρ.9/2018 «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών
κέντρων Δήμου Διονύσου με την οποία ομόφωνα απεσύρθη προκειμένου να επανέλθει προς
συζήτηση
ένας ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας και παραχώρησης πολιτιστικών
κέντρων,ανοιχτών γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων γενικότερα.
7.Απόφαση υπ’αρ.11/2018«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών
κέντρων Δήμου Διονύσου με την οποία ομόφωνα ανεβλήθη προκειμένου να εισαχθεί εκ νέου
μετά από διαβούλευση των Δημοτικών Συμβούλων ,των παρατάξεων και της Δημοτικής
ομάδας ένας ολοκληρωμένος Κανονισμός στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΖ.
8.Απόφασηυπ’αρ.12/2018«Τοποθέτηση στύλων απαγόρευσης στάθμευσης σε κατοικίες
Α.Μ.Ε.Α στη ΔΚ Δροσιάς» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την υπ’αρ.13/2017 απόφαση του
Τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Δροσιάς για τοποθέτηση στύλων απαγόρευσης στάθμευσης σε
κατοικίες ΑΜΕΑ και ειδικότερα:
1)Στην οικία της κ.Μαχραμά Αικατερίνης ,επί της οδού Οσίου Λουκά 10 στη Ρέα Δροσιάς για
την εύκολη είσοδο και έξοδο από την οικία της.
2) Στην οικία της κ.Ρίζου Μελπομένης, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 4 στη Δροσιά για την εύκολη
είσοδο και έξοδο από την οικία της.
Η οριοθέτηση θα γίνει από τον Δήμο και η τοποθέτηση θα γίνει με έξοδα των αιτούντων.
Η απόφαση διεβιβάσθη στη ΔΚ Δροσιάς προς υλοποίηση.
9. Απόφαση υπ’αρ.14/2018 «Αφαίρεση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου
Στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Δήμητρος 2 στη ΔΚ Άνοιξης» με την οποία ενέκρινε
κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ και τη διαβίβασε στη ΔΚ Άνοιξης προς
υλοποίηση.
10. Απόφαση υπ’αρ.15/2018 «Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής
σηματοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας
στον Δήμο
Διονύσου» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.575/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
11.Απόφαση υπ’αρ.16/2018«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών
κέντρων
Δήμου Διονύσου» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Κανονισμό
λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων Δήμου Διονύσου και τον διαβίβασε προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.385/2018 απόφασή του οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία
τον Κανονισμό λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων Δήμου Διονύσου.
12.Απόφαση υπ’αρ.18/2018«Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.384/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
13. Απόφαση υπ’αρ.19/2018 «Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
επί του Οδοστρώματος οδών πέριξ πλατειών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου» με την οποία ενέκρινε
ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.546/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
14. Απόφαση υπ’αρ.22/2018 «Περίπτερα Δήμου Διονύσου» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα
την εκμίσθωση των δημοτικών περιπτέρων στον Δήμο Διονύσου καθώς και την
επαναλειτουργία του περιπτέρου στην οδό Λ.Μαραθώνος (ΑΜΕΑ) στη ΔΚΑγίου Στεφάνου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Eγκύκλιος 38/6-6-2014 ΥΠΕΣ)και τον Ενιαίο Κανονισμό
Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Διονύσου.
Τα περίπτερα στον Δήμο Διονύσου είναι τα εξής :
1.Δ.Κ. Δροσιάς Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Λ. Μαραθώνος) -ΑΜΕΑ
2.Δ.Κ. Δροσιάς στη συμβολή Κέδρων με τη Λ. Διονύσου
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3.Δ.Κ. Διονύσου στη συμβολή Μητρ. Κυδωνίων με την Λ. Διονύσου
4.Δ.Κ. Σταμάτας Πλατεία Σταμάτας
5.Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Λ.Λίμνης Μαραθώνος 132 & Χρ. Σμύρνης
6.Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Κοιμ Θεοτόκου αρ. 6
7.Δ.Κ. Κρυονερίου στην Πλατεία Κρυονερίου-ΑΜΕΑ
8.Δ.Κ. Ροδόπολης 25ης Μαρτίου 25
9.Δ.Κ. Ροδόπολης επί της πλατείας που βρίσκεται στην οδό Αγ Ιωάννου
10. ΔΚΑγίου Στεφάνου οδό Λ.Μαραθώνος (ΑΜΕΑ).
Και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.547/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
15.Απόφαση υπ’αρ.24/2018 «Ανάκληση της αρ.22/2017 απόφασης ΕΠΖ» με την οποία
ομόφωνα ανακάλεσε την υπ’αρ.22/2017 απόφασή της με θέμα : «Παραχώρηση χώρου στο
Κοιμητήριο της Δ.Κ Άνοιξης για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου»,μετά από νεότερο αίτημα
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνοιξης.
16. Απόφαση υπ’αρ.25/2018 «Έγκριση των σημείων τοποθέτησης υπαίθριων
οργάνων γυμναστικής ,στις ΔΕ του Δήμου» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα
προτεινόμενα σημεία που θα τοποθετηθούν υπαίθρια όργανα γυμναστικής και συγκεκριμένα:
Γήπεδο Διονύσου
Γήπεδο Δροσιάς
Πλατεία Αναγέννησης (εκκλησία)Δ.Ε Διονύσου
Χώρος πρασίνου Ο.Σ.Ε (‘Αγιος Στέφανος).Εναλλακτικά μέχρι να δοθεί άδεια από τον Ο.Σ.Ε θα
τοποθετηθούν στον χώρο απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου,στην
υπερυψωμένη παιδική χαρά.Επίσης το όργανο για χρήση ΑΜΕΑ θα τοποθετηθεί στην πλατεία
της ‘Ανοιξης δίπλα στην παιδική χαρά».
Πλατεία Αγίου Τιμοθέου στη ΔΕ Σταμάτας.
17. Απόφαση υπ’αρ.26/2018:« Περίπτερα Δήμου Διονύσου ΔΕ Σταμάτας.» με την οποία
ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία
της ΔΚ Σταμάτας και διαβίβασε την απόφαση προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.710/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
18.Απόφασηυπ’αρ.31/2018«Τροποποίηση των άρθρων 10&11 του Κανονισμού Κατάληψης
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου» με την οποία εισηγείται ομόφωνα τις
τροποποιήσεις των άρθρων 10&11 του Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του
Δήμου Διονύσου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.723/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
19.Απόφασηυπ’αρ.35/2018«Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ «Κανονισμός
Ύδρευσης Δήμου Διονύσου» με την οποία εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις
τροποποιήσεις της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Διονύσου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.727/2018 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
20. Απόφαση υπ’αρ.37/2018«Τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας και σαμαράκια στην οδό
«ΤΖΑΝΗ ΒΟΥΤΣΑ» στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου» με την οποία εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό
Συμβούλιο την τοποθέτηση μόνο πινακίδας ορίου ταχύτητας 20Κm στην οδό «ΤΖΑΝΗ
ΒΟΥΤΣΑ» στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.22/2019 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
21.Απόφαση υπ’αρ.38/2018 «Άδεια εγκατάστασης Οθόνης LED στο Δημοτικό Γυμναστήριο
Αγίου Στεφάνου». με την οποία εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη
τοποθέτηση του συστήματος ηλεκτρονικής οθόνης τεχνολογίας LED διότι ο Δήμος Διονύσου
διαθέτει τα μέσα και τα έξοδα τοποθέτησης από τον ίδιο ανάλογης ηλεκτρονικής οθόνης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.23/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
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22. Απόφαση υπ’αρ.39/2018« Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Ασκληπιού
της Δ.Κ. Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.» με την οποία εισηγείται
ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων από την
εγκατάσταση της εταιρείας DEMO ABEE επί της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. Κρυονερίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ.
Νικόλαου Βασιλάκη και στην οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ.
Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.24/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
23. Απόφαση υπ’αρ.41/2018«Ίδρυση Δημοτικού Περιπτέρου στην Αναγέννηση της ΔΕ
Διονύσου.» με την οποία εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία
Δημοτικού Περιπτέρου επί της οδού Προμηθέως πλησίον του Ι.Ν Γενέσιο της Θεοτόκου.
Η κατασκευή να γίνει από τον Δήμο και να μισθωθεί με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.26/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση
της ΕΠΖ.
24. Απόφαση υπ’αρ.42/2018 «Εικονοστάσιο στη Λ.Δροσιάς-Σταμάτας» με την οποία εισηγείται
ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τοποθέτησης του εικονοστασίου στη
Λ.Δροσιάς-Σταμάτας εφόσον αυτό ούτε παρεμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων και δεν
προσβάλλει αισθητικά το τοπίο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.27/2019 απόφασή του δεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
απόφαση της ΕΠΖ.
Με την αριθ. 2/2019 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε την έκθεση
πεπραγμένων έτους 2018 και την υποβάλει προς ψήφιση στο Δημοτικό
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 Τις διατάξεις των άρθρων 73, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Την 8471/14-2-2019 εισήγηση της ΕΠΖ.
 Την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ.
 Την αριθ. 2/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 15 Υπέρ 4 Κατά και 4 Λευκές
Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ Καλαφατέλη Ιωάννη, Φωτέλη Λουκά, Κανατσούλη Ιωάννη και
Τσουδερό Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Οι Δ.Σ. κ.κ Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Γιαννουλάτος
Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και
αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
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Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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