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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..19/3/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:146/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ 12ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
50.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
“Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
των δήμων της χώρας ’ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 7ης/19-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..19η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. 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. ..12632/15-3-2019.. 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 ..21.. 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.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).     
12.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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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 και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ.  κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος(δικαιολογημένη απουσία),Λυρούδιας Ευάγγελος, 
Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος,Φωτέλης 
Λουκάς,Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, 
Παντέλογλου Τεύκρος, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου, Βασιλική, Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία),Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος(δικαιολογημένη 
απουσία), και Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία),απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. και Στασινοπούλου Αναστασία, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Λουκάτου Ανθή 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις:  
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Ο Δ. Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 19ου θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Φωτάκης  Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της  

Η.Δ. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Γεροντογιάννη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 22, 23,27,28,29 και 30 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 

13.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
14.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.   ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
21.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

 

14. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
15. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
16. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
17. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
19. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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..Αριθ. Απόφασης:146/2019.. 
 
 ΘΕΜΑ 12ο:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

50.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας ’ 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..12ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Την υπ’ αρ. 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Υπουργού Εσωτερικών  
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι: 
 Ο Υπουργός Εσωτερικών κoς Αλέξανδρος Χαρίτσης δημοσίευσε πρόσκληση με αρ. 
Πρωτ. 4721/19, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον 
Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 με 
ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  
 Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης και του συνημμένου σε αυτήν πίνακα, ο Δήμος 
Διονύσου είναι δικαιούχος χρηματοδότησης ύψους 50.000,00€ δράσεων που αφορούν στην 
προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία 
ή και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό.  
   Επί του θέματος σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία εκπονεί μελέτη προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
δήμου Διονύσου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, η οποία πληροί τα  κριτήρια επιλεξιμότητας της 
πρόσκλησης. Η διαφορά που τυχών προκύψει στον προϋπολογισμό της μελέτης πέραν των 
50.000,00 ευρώ θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.  
Στο επόμενο άμεσο διάστημα και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου θα διασφαλίσει έγκριση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για τη 
θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση της προτεινόμενης προμήθειας με τις 
βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης στεγάστρων του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω 
πρόσκλησης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης  της σχετικής 
διαδικασίας δεν θα ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του αιτήματος 
χρηματοδότησης. 
Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναλάβει την υποβολή της πρότασης. 
Το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δικαιούχου δήμου περί αποδοχής της 
χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την 
εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην 
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παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους την οικονομική διαφορά που 
προκύπτει. 
Eπίσης το Δημοτικό Συμβούλιο  θα πρέπει να δηλώνει ότι η διαδικασίες εγκρίσεων 
εγκατάστασης των στεγάστρων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης. 

2. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
πρόσκληση υπόδειγμα. 

 
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

 
α) Λάβει απόφαση για την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.000,00€ του προγράμματος 
“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων” για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διονύσου ” . 
Η απόφαση θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση 
μελών. 
β) Λάβει απόφαση ώστε σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν 
επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην 
παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους την τυχών οικονομική  διαφορά 
που προκύψει. 
γ) Δηλώσει ότι οι διαδικασίες εγκρίσεων εγκατάστασης των στεγάστρων θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης. 
 
γ) Εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας για 
την υποβολή της σχετικής πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 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΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 203 εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 .  
 Την υπ' αριθμ. 4721/19 πρόσκληση V του Υπουργός Εσωτερικών. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                                                  

                        
 

                            Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο   Μ  Ο  Φ  Ω  Ν Α 
 
 
1)Αποδέχεται χρηματοδότησης ύψους 50.000,00€ του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον 
άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διονύσου ”, σε περίπτωση που το ποσό 
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, να καλύψει 
με ιδίους πόρους την τυχών οικονομική  διαφορά που προκύψει. 
Οι διαδικασίες εγκρίσεων εγκατάστασης των στεγάστρων να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης. 
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 2)Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας για 
την υποβολή της σχετικής πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                                                             
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.                                     
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.                                         
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

                                                                                                                                        
                                                                  

   Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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