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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
      ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                             ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 20εο  επηεκβξίνπ   2012 
ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ YMHTTOY 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ             ΘΔΜΑ:. Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο κειέηεο γηα ηε 

δηελέξγεηα  αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά 

ζηελ «Μειέηε - Καηαζθεπή – Υξεκαηνδόηεζε θαη 

Παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Τπόγεηνπ ηαζκνύ 

Απηνθηλήησλ ζην ρώξν ηεο Γπκλαζηηθήο Αθαδεκίαο»  

Α  Π  Ο Φ  Α    Ζ    Νν 88 

                                   ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ : 31          ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ : 2 
 ην Γεκνηηθό Κηίξην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Τκεηηνύ (πξώελ Γεκαξρείν Τκεηηνύ)  
Πι. Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 1, (θαηόπηλ ηεο αξηζκ. 28/20-1-2011 απνθ. Γεκ. πκβνπιίνπ), 
ζήκεξα ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε  θαη ΩΡΑ 8:30 κ.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 
ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γάθλεο - Τκεηηνύ,  θαηόπηλ ηεο  αξηζκ. πξση. 18134/14-9-2012 

πξόζθιεζεο ηνπ θ. Πξνέδξνπ  ηνπ ώκαηνο, παξόλησλ θαη απόλησλ ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ σο εμήο :  

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΗΓΗΟΣΖΣΑ  ΠΑΡΧΝ  

1 Αιεμάηνο  Υαξάιακπνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

2 Αιεμνπνύινπ   Διέλε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

3 Αλαζηαζόπνπινο  Νίθνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

4 Αξγηαλάο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

5 Βγόληδαο  Γηνλύζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

6 Βεληδέινο   Νεθηάξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

7 Βεξύθηνο   Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

8 Γάθεο Φωηηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

9 Γηαλλαθνύξαο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

10 Γανπιάξεο   Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

11 Εήζεο   Ηωάλλεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ NAI 

12 Καιδίξεο  Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ NAI 

13 Καξαθώλεο  Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

14 Καξάκπακπαο  Αζαλάζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  NAI 

15 Κνληαξγπξεο  Κωλ/λνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

16 Κνληνγηάλλεο   ηακάηεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

17 Κωζηάθεο  Παλαγηώηεο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  ΝΑΗ 

18 Λέθθα  Διέλε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ  

19 Ληαθόπνπινο   Αιέμαλδξνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

20 Λωζηαξάθνο  Αλαζηάζηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

21 Μαξγαξίηεο  Ζιίαο Δξξίθνο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ..  ΝΑΗ 

22 Μεηξνβγέλεο  Γεώξγηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΝΑΗ 

23 Νηθεθνξάθεο  ηαύξνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ  

24 Νηίλνο  Νηθόιανο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ  

25 Πηζηκίζε  ηακαηνύια ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ  

26 Ραπηόπνπινο  Κωλ/λνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 

27 Ρωκαίνπ  Γεωξγία ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ  

28 ηαπξαθάθεο  Μαλώιεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ 
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29 Σζηιίθεο  Νηθόιανο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΥΗ 

30 Σζηώιεο 
Θενθάλεο-
Γεκήηξηνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΝΑΗ 

31 Υαξίζεο  Κωλ/λνο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΑΗ  

32 Υόξηε Παπαθώζηα  Διηζάβεη ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΝΑΗ 

33 Υξνλόπνπινο  Ηωάλλεο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΥΗ 

 
ηε ζπλεδξίαζε απηή, ζηελ νπνία είραλ θιεζεί λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ν Γήκαξρνο θαη  νη 
Γεκνηηθνί ύκβνπινη, παξίζηαην ν Γήκαξρνο θ. ΜΗΥ. ΣΑΤΡΗΑΝΟΤΓΑΚΖ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε δε ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ώκαηνο θ. ΚΩΣΑΚΖ 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ , κε Γξακκαηέα  ηνλ Γξακκαηέα ηνπ ώκαηνο θ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΖΛΗΑ ΔΡΡΗΚΟ.  
Αθνύ ν θ. Πξόεδξνο δηαπίζησζε απαξηία, θαζόζνλ επί ζπλόινπ 33 κειώλ παξίζηαλην 31 
σο αλσηέξσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο 16ν ζέκα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε, ην νπνίν  πξνηάρζεθε θαη 
ζπδεηήζεθε σο 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ,  θαηόπηλ  πξόηαζεο ηνπ θ. Μαξγαξίηε.  
Ο θ. Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ ζηα 
ΣΔΦΑΑ, ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ ησλ Φνηηεηώλ  θαζώο θαη ζε θαζεγεηέο ησλ 
ΣΔΦΑΑ πνπ δήηεζαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο, νη νπνίεο αλαιπηηθά 
θαηαγξάθεθαλ ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Καηόπηλ ην ιόγν πήξε ν Γήκαξρνο, νη 
αξρεγνί ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαζώο 
θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πξνζήιζαλ νη Γεκνηηθνί 
ύκβνπινη θ.θ. Σζηιίθεο Νηθόιανο θαη Χξνλόπνπινο Ισάλλεο θαη απνρώξεζαλ νη 
Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ.  Βγόληδαο Γηνλύζηνο, Γηαλλαθνύξαο Γεκήηξηνο, 
Ραπηόπνπινο Κσλ/λνο, ηαπξαθάθεο Μαλώιεο ( ν νπνίνο απνρσξώληαο δήισζε ζην  
πξνεδξείν όηη ςεθίδεη αξλεηηθά) θαη Χόξηε – Παπαθώζηα Διηζάβεη.   
Αθνύ αθνύζηεθαλ νη απόςεηο ησλ νκηιεηώλ θαζώο θαη νη δεπηεξνινγίεο πνπ αθνινύζεζαλ , 
δηαηππώζεθαλ ηξεηο πξνηάζεηο από ηνλ θ. Γήκαξρν, από ην Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. 
Κνληαξγύξε Κσλ/λν θαη θνηλή πξόηαζε από ηνπο Γεκνηηθνύο ύκβνπινπο θ.θ.  Μεηξνβγέλε 
Γεώξγην θαη Αιεμάην Υαξάιακπν,  πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε ςεθνθνξία.  
Οη πξνηάζεηο έρνπλ σο εμήο:  
Πξώηε πξόηαζε,  (ηνπ θ. Γεκάξρνπ):  
Σν έξγν ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί  δεδνκέλνπ όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξνζθέξεη ζην 
Γήκν καο  καθξννηθνλνκηθά νθέιε.  

 ε ζπλέρεηα ινηπόλ ηεο αξηζκ. 84/2004 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ  Γήκνπ Γάθλεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί :  
Α) ε κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηα εμήο δεδνκέλα:   

1. όζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,  ζα απνδίδεηαη ζην Γήκν 
Γάθλεο – Τκεηηνύ θαζ` όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο,  είηε απεπζείαο 
από ηνλ αλάδνρν,  είηε κέζσ ησλ ΔΣΔΡΠ από ην Τπνπξγείν, θαη` ειάρηζην  
πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ από ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηε  δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ.  

2. Μεηά ην ρξόλν παξέιεπζεο ηεο παξαρώξεζεο (θαηά κέγηζην ηξηάληα (30) εηώλ 
ζύκθσλα κε  ηε δηαθήξπμε ) επαλέξρνληαη θαηά πιήξε ρξήζε θαη 
εθκεηάιιεπζε νη εγθαηαζηάζεηο  ζην Γήκν Γάθλεο - Τκεηηνύ.  

Σα πην πάλσ είραλ γίλεη απνδεθηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Μαΐνπ 2004.  
Β)  Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη, εληόο επιόγνπ 
ρξόλνπ,  λα έρεη δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΦΑΑ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΦΑΑ ν Γήκνο  πξνηίζεηαη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί,  λα παξαρσξήζεη ηε 

ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  ηδηνθηεζίαο ηνπ, καθημερινά  από 8:00 
π.μ. έως 4: 00 μ.μ.. γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αζιεκάησλ ησλ θνηηεηώλ, γηα όζν ρξόλν 
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δηαξθέζεη ε απνθαηάζηαζε, από ηνλ αλάδνρν, ηεο ηζνγείνπ επηθαλείαο πξνο πιήξε ρξήζε   
θαη γηα όζα αζιήκαηα δηεμάγνληαη ζην ρώξν πνπ ζα θαηαιάβεη ην εξγνηάμην.     
Γεύηεξε πξόηαζε, (ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Κνληαξγύξε):  

 «Αλαβνιή ηεο δεκνπξαζίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα 25/9/12 

 Να βξεζεί ιύζε γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο ΣΔΦΑΑ, πνπ λα 
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ, ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ εθαηνληάδσλ 
αλζξώπσλ εξγαδνκέλσλ, λενιαίαο, πνπ αζινύληαη ζηνλ ρώξν ησλ ΣΔΦΑΑ 

 Να γίλεη έιεγρνο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ έξγνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ηνπ 
ηξόπνπ θαηαζθεπήο θαη αλάζεζεο  

 Να κελ παξαρσξεζεί ζε ηδηώηεο». 
Σξίηε πξόηαζε, (θνηλή ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θ.θ.  Μεηξνβγέλε Γεώξγηνπ θαη 
Αιεμάηνπ Χαξάιακπνπ):  

 «Αξλνύκαζηε λα γίλεη πάξθηλγθ ζηε Γπκλαζηηθή Αθαδεκία».  
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
Αθνύ άθνπζε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ ζηα ΣΔΦΑΑ, ηνλ εθπξόζσπν 
ηνπ ζπιιόγνπ ησλ Φνηηεηώλ  ησλ θαζεγεηώλ ησλ ΣΔΦΑΑ, ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ αξρεγώλ  
ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαζώο θαη ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ πνπ αλαιπηηθά νη  
απόςεηο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο θαηαγξάθεθαλ ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, έρνληαο 
ππόςε:  

1) ηηο ηξεηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ησλ νπνίσλ ε ςεθνθνξία έρεη σο εμήο : α) ε 
πξώηε πξόηαζε έιαβε δεθαελλέα (19) ΝΑΗ θαη ελλέα (9) ΟΥΗ , β) ε δεύηεξε πξόηαζε 
έιαβε  ηξηα (3) ΝΑΗ  θαη είθνζη πέληε (25) ΟΥΗ  θαη γ) ε ηξίηε πξόηαζε έιαβε επηά (7) 
ΝΑΗ,  δπν (2) ΛΔΤΚΑ (από ηελ θ. Αιεμνπνπινπ θαη ηνλ θ. Κνληαξγύξε κε ηελ έλλνηα όηη δελ 

είλαη  αληίζεηνη ζε κία πηζαλή θαηάξγεζε ηνπ έξγνπ, γη΄απηό βάδνπλ ηνλ όξν  λα κειεηεζνύλ 
νη αλαγθαηόηεηεο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη από ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη αλαγθαηόηεηα, 

λα θαηαξγεζεί).  
2)   Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηνπ Ν. 3852/2010 

θαη ηνπ Ν. 4071/2012 , 

3) Σε κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ζθέθζεθε θαη,  

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
 Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Τπόγεηνπ ηαζκνύ Απηνθηλήησλ ζην ρώξν ηεο 

Γπκλαζηηθήο Αθαδεκίαο ην νπνίν είλαη έλα έξγν καθξάο πλνήο θαη ηνπ νπνίνπ ε 
ιεηηνπξγία  ζα  πξνζθέξεη ζην Γήκν καο  καθξννηθνλνκηθά νθέιε.  

 ε ζπλέρεηα ινηπόλ ηεο αξηζκ. 84/2004 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ  Γήκνπ Γάθλεο εγθξίλεη  :  
Α) ηε κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηα εμήο δεδνκέλα:   

3. όζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,  ζα απνδίδεηαη ζην Γήκν 
Γάθλεο – Τκεηηνύ θαζ` όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο,  είηε απεπζείαο 
από ηνλ αλάδνρν,  είηε κέζσ ησλ ΔΣΔΡΠ από ην Τπνπξγείν, θαη` ειάρηζην  
πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ από ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηε  δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ.  

4. Μεηά ην ρξόλν παξέιεπζεο ηεο παξαρώξεζεο (θαηά κέγηζην ηξηάληα (30) εηώλ 
ζύκθσλα κε  ηε δηαθήξπμε ) επαλέξρνληαη θαηά πιήξε ρξήζε θαη 
εθκεηάιιεπζε νη εγθαηαζηάζεηο  ζην Γήκν Γάθλεο - Τκεηηνύ.  

Σα πην πάλσ είραλ γίλεη απνδεθηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Μαΐνπ 2004.  
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Β)  Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη, εληόο επιόγνπ 
ρξόλνπ,  λα έρεη δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΦΑΑ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΦΑΑ ν Γήκνο  πξνηίζεηαη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί,  λα παξαρσξήζεη ηε 

ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  ηδηνθηεζίαο ηνπ, καθημερινά  από 8:00 

π.μ. έως 4: 00 μ.μ.. γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αζιεκάησλ ησλ θνηηεηώλ, γηα όζν ρξόλν 
δηαξθέζεη ε απνθαηάζηαζε, από ηνλ αλάδνρν, ηεο ηζνγείνπ επηθαλείαο πξνο πιήξε ρξήζε   
θαη γηα όζα αζιήκαηα δηεμάγνληαη ζην ρώξν πνπ ζα θαηαιάβεη ην εξγνηάμην.     
ηελ αλσηέξσ απόθαζε :  

 Ο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Χξνλόπνπινο ςήθεζε ζεηηθά «κε ηελ επηθύιαμε λα 
ηεξεζνύλ νη ρξόλνη θαηαζθεπήο θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο» 

 κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεκνηηθνί Σύκβνπινη Αιεμάηνο Χαξάιακπνο, Αιεμνπνύινπ Διέλε 
Αξγηαλάο Γεκήηξηνο, Βεληδέινο Νεθηάξηνο, Γάθεο Φση., Γανπιάξεο Γεώξγηνο,  
Κνληαξγύξεο Κσλ., Μαξγαξίηεο Δξξίθνο,  Μεηξνβγέλεο Γεσξ. θαη Σηαπξαθάθεο 
Μαλ.(ν νπνίνο απνρσξώληαο δήισζε ζην πξνεδξείν όηη ςεθίζεη αξλεηηθά ζην ζέκα) . 

 
Αλαζέηεη ηελ παξαπέξα ελέξγεηα ζηνλ θ. Γήκαξρν. Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα 
ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ώκαηνο.  

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΠΑΝ. ΚΧΣΑΚΖ   ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΖΛ. ΔΡΡΗΚΟ 

  ΣΑ ΜΔΛΖ  

  ΑΛΔΞΑΣΟ ΥΑΡ. ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΛ. 

  ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛ ΛΩΣΑΡΑΚΟ ΑΝ. 

  ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Ν ΜΖΣΡΟΒΓΔΝΖ  Γ. 

  ΑΡΓΗΑΝΑ ΓΖΜ. ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ  Σ. 

   ΝΣΗΝΟ Ν. 

  ΒΔΝΗΕΔΛΟ Ν. ΠΗΗΜΗΖ Σ 

  ΒΔΡΤΚΗΟ  Γ  

  ΓΑΚΖ ΦΩΣΖ ΡΩΜΑΗΟΤ Γ. 

   ΣΑΤΡΑΚΑΚΖ ΜΑΝ. 

  ΓΑΟΤΛΑΡΖ ΓΔΩΡ ΣΗΛΗΦΖ ΝΗΚ. 

  ΕΖΖ  Η ΣΗΩΛΖ ΘΔΟΦ. 

  ΚΑΛΓΗΡΖ Γ ΥΑΡΗΖ Κ 

  ΚΑΡΑΚΩΝΖ Γ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Η. 

  

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΑΘ 
 
 ΚΟΝΣΑΡΓΤΡΖ ΚΩΝ   

  ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ  Σ  
      ΛΔΚΚΑ ΔΛ. 

 ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ                     
            ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ                 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
 
 

           ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΧΣΑΚΖ   


