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Θέμα 15 : σγκρόηηζη Γημοηικής Δπιηροπής Γιαβούλεσζης Γήμοσ Βέλοσ- Βότας.
Σην Εεπγνιαηηό θαη ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο
ζήκεξα ηελ 13η ηνπ κελόο Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 20:30 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση.
11610/09.12.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό
Σύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
4. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
5. Ράπηες Θεόδωρος
6. Ρόδος Νηθόιαος
7. Σρωγάδες Βαζίιεηος
8. Καιιίρε Μαρία
9. Γαιεβίγθας Γεώργηος
10. ηάτος Αλδρέας
11. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
12. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
13. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
14. Ραταληώηες Νηθόιαος
15. Παληαδής Παλαγηώηες
16. Γεκεηρίοσ Μαρία
17. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος
18. Βοσδούρες Νηθόιαος
19. Κακπίηες Γεώργηος
20. ηακπεδάθες Παλαγηώηες

Απόληες

1. Πρεδάρες Γεώργηος
2. Καρατοληδίηες Κωλ/λος

(προζήιζε ζηο 2ο Θ.Δθ.Ζ.Γ.)
3. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
(προζήιζε ζηο 2ο Θ.Δθ.Ζ.Γ.)
4. Ληάθος Μηταήι
(προζήιζε ζηο 7ο Θ.Ζ.Γ.)
5. Περρής Νηθόιαος

(οη οποίοη δελ προζήιζαλ α
αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα)

(αποτώρεζε ζηο 2ο Θ.Δθ.Ζ.Γ)
21. Καραθωηηάς Γεώργηος
22. Βοσδούρες Γεώργηος

Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα θαη παραβρέζεθαλ οη Πρόεδροη ηωλ Θοηλοηήηωλ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θαιογερόποσιος Αλδρέας
Θαιαληδής Γεκήηρηος
Γαγρές Δσάγγειος
Γεκεηρίοσ Βαζίιεηος
Θεταγηάς Περίαλδρος
Αλαγλωζηόποσιος Αλαζηάζηος
Παπαδεκεηρίοσ Ηωάλλες

Πρόεδρος Θοηλόηεηας Βέιοσ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Σηηκάγθας
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Νεράληδας
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Ταρζηλώλ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Βοταϊθού
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Δσαγγειηζηρίας
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Εεσγοιαηηού
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8. Πούιιος Γεώργηος
9. Χαζαπάθες Αργύρηος
10. Μπάρηδες Παλαγηώηες
11. Μπαθηρηδής Δκκαλοσήι
12. Μποσγάς Θωλζηαληίλος
13. Θαρατοληδίηες Αληώληος

Πρόεδρος Θοηλόηεηας Ποσιίηζας
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Μποιαηίοσ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Θρελώλ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Χαιθείοσ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Διιελοτωρίοσ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Θοθθωλίοσ

Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα αιιά δελ παραβρέζεθαλ οη θ.θ. :
1. Βαζηιείοσ Γεώργηος
2. Νηούβος Βαζίιεηος

Πρόεδρος Θοηλόηεηας Βραταηίοσ
Πρόεδρος Θοηλόηεηας Σοσιελαρίοσ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 15ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ
ζπγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα
θάησζη :
Με ην άξζξν 76 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη όηη:
1. Σηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από πέληε ρηιηάδεο (5.000) θαηνίθνπο ζπγθξνηείηαη, κε
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε
ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο σο όξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ
αξρώλ. Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξόηεξνπο δήκνπο, κε
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο απνηειείηαη από
εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, όπσο:
α) ησλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ,
β) ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ,
γ) ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ,
δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα,
ε) ησλ ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ,
ζη) ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ,
δ) ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ,
ε) άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ,
ζ) ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη
η) δεκόηεο.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, πιελ ηεο πεξίπησζεο η' θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη από είθνζη πέληε (25) έσο πελήληα (50) κέιε.
Σηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δεκόηεο, ζε αξηζκό ίζν κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ
αξηζκνύ ησλ κειώλ εθπξνζώπσλ θνξέσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α' έσο ζ', νη νπνίνη νξίδνληαη κεηά από
θιήξσζε, κεηαμύ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην δήκν θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί
λα εγγξάθεηαη θάζε δεκόηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ δήκνπ. Έλαλ
ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο, ν δήκαξρνο δεκνζηεύεη ππνρξεσηηθά κε
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ πξόζθιεζε πξνο ηνπο δεκόηεο γηα εγγξαθή ζηνλ εηδηθό θαηάινγν
ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. Οη νξηδόκελνη από ηνλ εηδηθό θαηάινγν απηό, έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δελ
ζπλππνινγίδνληαη όκσο γηα ηελ απαξηία ηεο επηηξνπήο.
Σηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαινύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν
δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξόεδξνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ, νη πξόεδξνη ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, νη πξόεδξνη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ έσο ηξηαθνζίσλ
(300) θαηνίθσλ, θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη νη
επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Καηά
πεξίπησζε, κπνξεί λα θαινύληαη θαη εθπξόζσπνη αξκόδησλ θξαηηθώλ αξρώλ.
2. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο:
α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα
δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ.
β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή από ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηνλ δήκαξρν.
γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δήκνπ θαη δηαηππώλεη γλώκε
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γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ.
δ) Μπνξεί λα δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα
απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κ.Γ.Κ..
Ζ δηαηύπσζε γλώκεο από ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δελ απνθιείεη ηελ παξάιιειε
ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε κε ηνπο πνιίηεο, κέζσ δηαδηθηύνπ. Οη πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαβνύιεπζεο ζπγθεληξώλνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη
παξνπζηάδνληαη από ηνλ πξόεδξν ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο θαηά ηελ αληίζηνηρε
ζπλεδξίαζή ηεο.
ε) Μπνξεί λα εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηε δηεμαγσγή δεκνηηθνύ δεκνςεθίζκαηνο.
ζη) Γηαηππώλεη απιή γλώκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013 (Α' 167).
3. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο,
ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, πξηλ από ηε ζύληαμε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξεηο (3) κήλεο γηα άιια ζέκαηα πνπ
εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε είηε από ηνλ ίδην ηνλ πξόεδξν είηε από ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
επηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο α' έσο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 1 είηε από ην πελήληα ηνηο εθαηό
(50%) ζπλ έλαλ από ηνπο δεκόηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε η' ηεο
παξαγξάθνπ 1. Ζ πξόζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε κε θάζε πξόζθνξν κέζν επηά (7) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηνλ ηόπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ
ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζπλνδεύεηαη από εηζήγεζε επί ησλ ππό ζπδήηεζε ζεκάησλ. Σε πεξίπησζε
έιιεηςεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα, νπόηε
ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε όηη πθίζηαηαη απαξηία. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δεκνηηθήο
επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο γίλεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ηεξνύληαη πξαθηηθά. Ζ δεκνηηθή
επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δηαηππώλεη ηε γλώκε ηεο κεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε. Σηελ εηζήγεζή ηεο
αλαγξάθνληαη όιεο νη γλώκεο πνπ δηαηππώλνληαη.
4. Ζ πξόζθιεζε θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο
αλαξ ηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη, κε κέξηκλα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
δεκνζηνπνηνύληαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ηδίσο ζηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη
ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη δεκόζηεο θαη ε επηηξνπή κπνξεί κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ
κειώλ ηεο λα επηηξέπεη λα ιάβνπλ ην ιόγν θαη πνιίηεο, πιένλ ησλ νξηδόκελσλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1,
σο κειώλ ηεο, πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε.
5. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο αλαξ ηώληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη
εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά πξνο ζπδήηεζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο ελόο (1) κήλα από ηε ιήςε
ηνπο.
6. Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην, εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ ςεθίδεη
ή επηθαηξνπνηεί ηπρόλ πθηζηάκελν θαλνληζκό δηαβνύιεπζεο, ν νπνίνο ξπζκίδεη όια ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά
κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη πνιηηώλ ζε απηή, θαζώο θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο δηαβνύιεπζεο ζην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ, πνπ δελ ξπζκίδνληαη
ζην παξόλ.
Αθνινύζσο, ν Γήκνο καο κε ηελ από 11/11/2019 αλαθνίλσζε ε νπνία αλαξηήζεθε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θάιεζε θνξείο, ζπιιόγνπο, νξγαλώζεηο θαη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ πνπ επηζπκνύλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο λα εθθξάζνπλ εγγξάθσο ηε βνύιεζε ηνπο .
Με ηελ ππ’αξηζ. 197/2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζνξίζζεθε ν αξηζκόο ησλ κειώλ πνπ
ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο ζε πελήληα (50), ζε
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 76» ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 78 ηνπ
Ν.4555/2018.
Καηόπηλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηελ θιήξσζε πνπ έγηλε αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο, κεηαμύ
ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθό θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζην δήκν, θαιείηαη ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην λα
ζπγθξνηήζεη ηελ Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο νπνίαο αθνινπζεί ηε ζεηεία ηεο
δεκνηηθήο αξρήο.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε όπσο ιεπηνκεξώο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σπγθξνηεί ηελ Γημοηική Δπιηροπή Γιαβούλεσζης ζύκθσλα κε ην άξζξ. 76 ηνπ Ν. 3852/2010
όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4555/2018, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο νπνίαο
αθνινπζεί ηε ζεηεία ηεο δεκνηηθήο αξρήο., ε ζύλζεζε ηεο νπνίαο είλαη ε αθόινπζε:

3

ΑΔΑ: ΩΞΠΤΩ9Π-ΡΛΔ
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ ΑΘΑΝΑΗΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΡΔΝΖ

ΑΘΑΝΑΟΤΛΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΒΑΡΒΗΣΗΩΣΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ

ΒΔΛΔΝΣΕΑ
ΗΩΑΝΝΖ

ΒΟΤΓΟΤΡΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΓΚΟΤΜΑ ΑΝΑΣΑΗΑ

ΓΑΡΔΗΩΣΖ
ΒΑΗΛΗΚΖ

ΓΔΓΔ
ΗΩΑΝΝΖ

ΕΑΡΚΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΕΑΡΚΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΛΛΗΡΖ
ΑΛΔΞΗΟ

ΚΑΛΤΒΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ

ΚΑΡΑΦΩΣΗΑ
ΠΤΡΗΓΩΝ

ΚΔΛΑΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΚΡΑΒΑΡΗΣΖ ΔΛΔΝΖ

ΚΟΤΝΑ
ΒΑΗΛΔΗΟ

ΚΟΤΟΤΛΟ
ΓΡΖΓΟΡΗΟ

ΛΗΟΤΝΣΡΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ

ΛΟΤΣΑ ΓΔΩΡΓΗΑ

ΜΑΕΗΩΣΖ ΜΑΡΗΑ

ΜΑΚΡΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ

ΜΑΡΗΝΑΚΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ

ΜΑΣΟΡΑΚΖ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΑΠΑΗΑ ΜΠΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΝΑΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ
ΔΛΔΝΖ

ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΟΓΚΟΤΡΛΟΤ ΑΕΑΝΣ

ΠΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

ΠΑΝΣΑΕΖ
ΥΡΖΣΟ

ΠΟΛΗΣΖ
ΗΩΑΝΝΖ

ΠΡΔΝΣΑΚΖ
ΑΝΣΩΝΗΟ

ΡΑΠΑΝΑΚΖ
ΑΝΣΩΝΗΟ

ΑΛΚΗΣΕΟΓΛΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ

ΗΑΡΥΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΣΡΑΣΖ
ΗΩΑΝΝΖ

ΥΟΗΝΟΥΩΡΗΣΖ
ΚΩΝ/ΝΟ

ΥΟΗΝΟΥΩΡΗΣΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ

ΣΕΟΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ

ΣΔΠΔΝΣΕΖ
ΓΖΜΖΣΡΑ

ΣΗΛΗΜΠΑΡΖ
ΔΤΘΤΜΗΟ

ΣΟΓΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΣΑΣΑΝΖ
ΣΑΚΩΝΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΩΝ/ΝΟ

ΓΑΝΗΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 214 / 2019
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Τα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
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