
  

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                       
ΓΖΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ                                                 
Γ/ΝΖ  Γ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ                                                                    
ΣΜΖΜΑ  ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
                                                       Α Π Ο  Π Α  Μ Α   

 
    Από  ην  πξαθηηθό  ηεο   25εο   ΣΑΚΣΙΚΖ   πλεδξίαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Σελ  30ελ   - 9- 2019,  εκέξα    ΓΔΤΣΔΡΑ     θαη ώξα  17.00κ.κ.  ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ζπλήιζε  ζε  Σαθηηθή   πλεδξίαζε  ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο   ύζηεξα 
από  ηελ αξηζκ. 16571/25-9-2019  γξαπηή  πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ   ηνπ   Γεκνηηθνύ /ιίνπ θ.  
Καπαξαιηώηε  Υαξάιακπνπ ,    πνπ  δεκνζηεύζεθε  θαη  γλσζηνπνηήζεθε    ζηνπο  Γεκνηηθνύο 
πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010  όπσο απηό 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 . 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο  ν Γήκαξρνο  θ. Παλαγόπνπινο Γεώξγηνο θαηέζεζε  
ζηνλ  Πξόεδξν  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Καπαξαιηώηε Υαξάιακπν  ην  από 21-9-2019 
Πξαθηηθό   ύκπξαμεο ηεο παξάηαμήο ηνπ « ΣΟ ΝΖΙ ΜΑ», κε  ηελ παξάηαμε  
«ΓΤΝΑΣΟ ΓΖΜΟ »,  πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην  άξζξν  66 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010 
,όπσο απηό  αληηθαηαζηάζεθε  από ην άξζξν  73  ηνπ Ν. 4555/2018 θαη από ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 1  ηνπ Ν.4623/20119.  Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό  έθεξε ηηο  ππνγξαθέο  όισλ  ησλ κειώλ  
ησλ ζπκπξαηηνπζώλ παξαηάμεσλ ,  ην νπνίν αθνύ ειέγρζεθε  από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκ. 
πκβνπιίνπ , επηθπξώζεθε.  

Οη ζπκπξάηηνπζεο παξαηάμεηο  ινγίδνληαη σο εληαία παξάηαμε , κε ηελ νπνία 
εμειέγε ν Γήκαξρνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη  ε νπνία ππεηζέξρεηαη  ζε 
όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο  ησλ ζπκπξαηηνπζώλ παξαηάμεσλ . 

Ζ ζύκπξαμε  νξίδεηαη ξεηά  σο αλέθθιεηε (ΤΠ.Δ.  εγθ. 91/59851/21.8.2019). 
 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
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ΑΛΑΪΚΑ  ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΑΡΑΣΑΞΖ  « ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΖ» 
ΜΠΗΛΛΗΑ ΔΛΔΝΖ  ΝΑΝΝΟΤ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΗΗΓΩΡΑ 
ΛΔΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΡΟΝΣΗΩΣΟΤ –ΜΗΥΑΛΑΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 
ΚΟΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ  ΚΗΑΘΗΣΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
ΒΑΚΑΛΖ  ΑΝΣΩΝΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ  ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΗΟΛΔΣΖ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ  ΑΛΑΪΚΑ  ΒΑΗΛΔΗΟ 
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ΝΑΝΝΟ  ΩΣΖΡΗΟ ΜΑΚΡΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ 
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ΦΟΤΡΗΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                                                                                                             ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΙΡΧΖ ΑΛΑΜΙΝΑ 
ΠΑΡΑΣΑΞΖ  «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ  ΠΟΛΙΣΧΝ»  
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ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 
ΓΔΡΣΟΤΕΟ  ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ   ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΝΔΖ  ΟΦΗΑ            .                          ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ 
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ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ  
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O Γήκαξρνο αιακίλαο θ. Παλαγόπνπινο  Γεώξγηνο , είρε πξνζθιεζεί λνκίκσο  θαη  παξίζηαην  ζηε 
πλεδξίαζε. 
Οη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ είραλ πξνζθιεζεί ζηε πλεδξίαζε, κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε 
εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλόηεηεο (αξζξ. 67 παξ. 8 ηνπ Ν.3852/2010.)  
Παξόληεο ήηαλ   ν θ. Αξζέλεο   Νηθόιανο  ,Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. αιακίλαο , ν θ. Γαβξηήι Υαξάιακπνο, 
Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ   αιακίλαο θαη ε . Μαγηάηε  ηαπξνύια , Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Ακπειαθίσλ.  

 
 
Αξηζκόο Απόθαζεο : 208  /2019       

1 Ο ΔΚΣΟ Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο Θέκα: Σξνπνπνίεζε  ηεο ππ’ αξηζκ. 199/2018  

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο  
γεσηεκαρίνπ  ζηελ ζέζε Πέξαλη  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ :  Καηαζθεπή ππνζαιάζζηνπ 
Αγσγνύ ζύλδεζεο  ηεο Νήζνπ  Αίγηλαο  κε ηελ ΔΤΓΑΠ.  
 
              πλερίδεηαη  ε  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη   ν  Πξόεδξνο πξνηείλεη λα 
ζπδεηεζεί  σο θαηεπείγνλ θαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ην ζέκα πνπ αθνξά  : Σξνπνπνίεζε  
ηεο ππ’ αξηζκ. 199/2018  απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε 
ρξήζεο  γεσηεκαρίνπ  ζηελ ζέζε Πέξαλη  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ : Καηαζθεπή 
ππνζαιάζζηνπ  αγσγνύ ζύλδεζεο  ηεο Νήζνπ  Αίγηλαο  κε ηελ ΔΤΓΑΠ.  

Καηόπηλ  ν Γήκαξρνο  θαηαζέηεη ζην ώκα ηνλ ιόγν ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο,  πνπ  
ζπλίζηαηαη  ζην γεγνλόο  όηη  πξέπεη  άκεζα  λα   ιεθζεί  απόθαζε γηα ηελ  ζπλέρηζε  θαη 
νινθιήξσζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 

ΟΜΟΦΧΝΑ  ΣΟ ώκα θάλεη δεθηό ηνλ ιόγν ηνπ θαηεπείγνληνο   

ηελ ζπλέρεηα  θαηαζέηεη ζην ώκα ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ  ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 Δ Ι  Ζ Γ Ζ  Ζ 
Με ηελ 199/2018 απόθαζε  ηνπ, ην Δεκνηηθό  Σπκβνύιην απνθάζηζε  θαηά 

πιεηνςεθία  '' ηελ  έγθξηζε παξαρώξεζεο  θαηά ρξήζε, ρεξζαίαο  έθηαζεο ζηε 

πεξηνρή Πέξαλη  ζπλνιηθήο   επηθάλεηαο  958,61η.κ. εθ ηωλ νπνίωλ  ηα 763,72 η.κ.  

είλαη εληόο ηεο δώλεο  αηγηαινύ  θαη 194,89  η.κ. εληόο ηεο δώλεο παξαιίαο  όπωο 

απηέο  νη εθηάζεηο  εηθνλίδνληαη  ζην από Ινύιην  ηνπ 2018   ζρέδην  ηεο εηαηξείαο 

ΣΡΙΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ  κε ηίηιν  ΤΠΘ-ΑΓ-ΛΙΜ-01.2, πνπ  ζεωξήζεθε  

ηελ 3-7-2018 από ην Σκήκα Τδξ. θαη Δγγ. Βειηηώζεωλ, ηεο Γ/λζεο  Σερλ.Έξγωλ, ηεο 

 ΠΔ Νήζωλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  γηα ηελ θαηαζθεπή  ελόο  θξεαηίνπ  από 

νπιηζκέλν   ζθπξόδεκα  θαη ηωλ ινηπώλ  απαξαίηεηωλ  γηα ην έξγν '' Καηαζθεπή  

ππνζαιάζζηνπ αγωγνύ   ζύλδεζεο  ηεο λήζνπ Αίγηλαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ '' 

θαηαζθεπώλ  θαη εγθαηαζηάζεωλ, ππό  ηηο θάηωζη   πξνϋπνζέζεηο :  

 

1. Από ηα έξγα  πνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ  λα κελ απνιεζζεί  ν θνηλόρξεζηνο 

ραξαθηήξαο ηεο αηηνύκελεο πξνο παξαρώξεζε έθηαζεο  θαη ηδηαίηεξα  λα κε 

ζηγεί, γηα θαλέλα ιόγν, ε  πξνζπειαζηκόηεηα  ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο  

ρώξνπο  ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα  ζηελ παξαιία θαη ην αιηεπηηθό  θαηαθύγην θαη 

επίζεο λα κελ  απνκεηωζεί  κε θαλελόο  είδνπο  θαηαζθεπή  ην πιάηνο  ηεο 

παξαθείκελεο  νδνύ  πνπ ζπλδέεη ηελ παξαιία  Πέξαλη  κε ηελ Λ. Πεξηζηεξηώλ. 

2. Όιεο  νη θαηαζθεπέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ  ζηελ αηηνύκελε  πξνο 

παξαρώξεζε έθηαζε  λα είλαη ππόγεηεο  θαη λα κελ εμέρνπλ πάλω  από 30 
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εθαηνζηά  ην πνιύ  από ην θπζηθό έδαθνο, ζηελ πεξηνρή κεηαμύ  ηωλ γξακκώλ  

αηγηαινύ  θαη παξαιίαο. ηε λόηηα πιεπξά, εληόο ηεο παξαιίαο πξνο  ηε 

ζάιαζζα, ην θξεάηην ζα εμέρεη  θαηά 1,10 κ. ιόγω θιίζεο ηνπ εδάθνπο  θαη ζα 

πξνζηαηεύεηαη  κε κηθξό πξίζκα  ιηζνξξηπήο  πνπ όκωο δελ ζα εκπνδίδεη  ηελ 

πξόζβαζε ζηε παξαιία. Σέινο  λα απαγνξεπζεί  θάζε είδνπο  πεξίθξαμε  

εγθαηαζηάζεωλ θαη θαηαζθεπώλ  πνπ ζα απνθιείεη ηελ πξόζβαζε  ζε 

θνηλόρξεζηνπο  ρώξνπο .  

 

3. Η απόθαζε  πνπ ζα ιεθζεί  δελ αλαθέξεηαη  ζηα δηθαηώκαηα  θπξηόηεηαο  ηωλ  

γεωηεκαρίωλ  γηα ηα νπνία  γλωκνδνηείηαη  ε παξαρώξεζε  ηνπο πξνο απιή  

ρξήζε ''.  

 

 Πεξαηηέξσ κε ην κε αξ. πξση. 86959ΕΞΕ2019/27-09-2019 έγγξαθν ηεο  ε 

Κηεκαηηθή Υπεξεζία  Πεηξαηά  καο γλσξίδεη  όηη έγηλαλ  γεσκεηξηθέο  κεηαβνιέο  ζηα 

γεσηεκάρηα  ηεο  ππόςε  πεξηνρήο  από ην Εζληθό Κηεκαηνιόγην  ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο  ε ζπλνιηθή πξνο παξαρώξεζε  γηα ρξήζε   επηθάλεηα  ησλ 958,61 η.κ. ( πνπ 

αλαθέξεηαη  θαη ζηελ 199/2018 απόθαζε  Δ.Σ. ), επηκεξίδεηαη  ζε  821,24 η.κ. 

αηγηαινύ  θαη θνηλόρξεζηεο  παξαιίαο, αξκνδηόηεηαο  ηνπ Υπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθώλ 

 θαη ζε 137,38 η.κ. παξαιίαο, αξκνδηόηεηαο  ηνπ Δήκνπ  Σαιακίλαο θαη 

δεηείηαη  ε ηξνπνπνίεζε   ηεο 199/2018  απόθαζεο  ώζηε λα αλαθέξεηαη  ζ΄απηή  

όηη ε έθηαζε  137,38 η.κ. αξκνδηόηεηαο   ηνπ Δήκνπ,  παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε 

ζηε Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ  ''  Καηαζθεπή  

ππνζαιάζζηνπ  αγσγνύ  ζύλδεζεο ηεο λήζνπ Αίγηλαο  κε ηελ ΕΥΔΑΠ ''.  

   Όιεο  νη πξναλαθεξόκελεο επηθάλεηεο κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ ηνπο 

εηθνλίδνληαη  ζην  ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα  πνπ  ζπλέηαμε  από 25-09-2019  ν 

Πνιηηηθόο  Μεραληθόο  Δ.  Κνπινύθεο,  Πξντζηάκελνο ηνπ Τερληθνύ Τκήκαηνο 

ηεο Κηεκαηηθήο  Υπεξεζίαο  Πεηξαηά-  Νήζσλ  & Δπηηθήο Αηηηθήο, ην νπνίν  

ζεσξήζεθε  από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δ/λζεο  ηεο ίδηαο    Υπεξεζίαο  Δεκήηξε  

Παηξώλε ζηηο 26-09-2019  θαη από ηνλ Δ/ληή  ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Έξγσλ 

 Π.Ε. Πεηξαηώο  θαη Νήζσλ,  Αζαλάζην Μνζρνιέα  ηελ 26-09-2019 θαη 

ζπλνδεύεη ην  86959ΕΞΕ2019/27-09-2019 έγγξαθν  ηεο  Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο  

Πεηξαηά , πνπ έιαβε  αξ.  πξση.  16816/27-09-2019  ηνπ Δήκνπ Σαιακίλαο . 

             Ύζηεξα  από όια απηά, δεδνκέλεο  ηεο ζπνπδαηόηεηαο  ηνπ έξγνπ  ηεο 

πδξνδόηεζεο  ηεο Αίγηλαο  θαη έρνληαο  ππόςε  : 

  α) Τελ 199/2018 Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ  Σπκβνπιίνπ . 

  β) Τν  αίηεκα  ηξνπνπνίεζεο ηεο  199/2018 απόθαζεο  Δ.Σ. από ηελ  

Κηεκαηηθή  Υπεξεζία           Πεηξαηά  πνπ έιαβε αξ.πξση.16816/27-09-2019 θαη ην  

ηνπνγξαθηθό  δηάγξακκα  πνπ ην  ζπλνδεύεη  

 

    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

               

    Τε ιήςε  απόθαζεο  γηα έγθξηζε  ή κε  ηεο παξαρώξεζεο  πξνο  ρξήζε  

ζηελ Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο γεσηεκαρίνπ επηθάλεηαο 137,38 η.κ.  αξκνδηόηεηαο ηνπ 

Δήκνπ, ζύκθσλα  κε ην  δηάγξακκα  πνπ ζπληάρζεθε κε επζύλε ηεο Κηεκαηηθήο 

Υπεξεζίαο Πεηξαηά θαη ζεσξήζεθε   θαη από ηνλ  Δ/ληή ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ  Έξγσλ  

ηεο Π.Ε. Πεηξαηώο  θαη Νήζσλ  θαη ζπλνδεύεη   ην κε αξ. πξση. 86959ΕΞΕ2019 

έγγξαθν  ηεο Κηεκαηηθήο  Υπεξεζίαο  Πεηξαηά – Νήζσλ  θαη  Δπηηθήο Αηηηθήο 

πνπ θαηαηέζεθε ζην Δήκν Σαιακίλαο θαη έιαβε αξ.πξση. 16816/27-09- 2019.  
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   Ο Δήκνο  απνπνηείηαη  από νπνηαδήπνηε  επζύλε  γηα  ηελ νξζόηεηα  ηνπ 

ζπλππνβαιόκελνπ   Τνπνγξαθηθνύ Δηαγξάκκαηνο θαη ηε  ζπκθσλία ηνπ κε ηα 

θηεκαηνινγηθά  θαη γεσκνξθηθά   δεδνκέλα  ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ . 

   Η απόθαζε   πνπ ζα ιεθζεί λα αλαθέξεηαη  κόλν  ζηελ παξαρώξεζε  ρξήζεο  

ηνπ γεσηεκαρίνπ    θαη δελ ζα αλαθέξεηαη ζηα δηθαηώκαηα θπξηόηεηαο απηνύ . 

 Καηά  ηα ινηπά  λα ηζρύνπλ  νη όξνη  θαη πεξηνξηζκνί  πνπ αλαθέξνληαη  ζηηο παξ. 

1,2,3 ηνπ  απνθαηηθνύ  ηεο 199/2018 Απόθαζεο  ηνπ Δεκνηηθνύ  Σπκβνπιίνπ . 

Ο  Γ.. θ. Σζαβαξήο  Ησάλλεο  δηαθσλεί  κε ηελ παξαρώξεζε ηνπ γεσηεκαρίνπ επηθάλεηαο  
137,38 η.κ. πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο δώλεο   παξαιίαο ,   γηα ρξήζε από ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ρσξίο αληαπνδνηηθά. 

 
Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ κε ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζην 

απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε 
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε , ηελ 199/2018  απόθαζε ηνπ Γ.. , ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη   
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 
 

   Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι    ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΖΦΙΑ  
Με ςήθνπο  25  ππέξ,  

 Α. -  Σξνπνπνηεί   ηελ ππ’ αξηζκ. 199/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
αιακίλαο . 

Β.-        Δγθξίλεη   ηελ παξαρώξεζε  πξνο  ρξήζε  ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γεσηεκαρίνπ 
επηθάλεηαο 137,38 η.κ.  αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ,  ζύκθσλα  κε ην δηάγξακκα πνπ 
ζπληάρζεθε κε επζύλε ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Πεηξαηά θαη ζεσξήζεθε  από ηνλ  
Γ/ληή ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ  Έξγσλ  ηεο Π.Δ. Πεηξαηώο  θαη Νήζσλ  θαη ζπλνδεύεη   ην 
κε αξ. πξση. 86959ΔΞΔ2019 έγγξαθν  ηεο Κηεκαηηθήο  Τπεξεζίαο  Πεηξαηά – Νήζσλ  θαη 
Γπηηθήο Αηηηθήο πνπ θαηαηέζεθε ζην Γ.αιακίλαο θαη έιαβε αξ.πξση. 16816/27-09-19. 
  
Γ.-   Ο Γήκνο  απνπνηείηαη  από νπνηαδήπνηε  επζύλε  γηα  ηελ νξζόηεηα  ηνπ 
ζπλππνβαιόκελνπ   Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο θαη ηε  ζπκθσλία ηνπ κε ηα 
θηεκαηνινγηθά  θαη γεσκνξθηθά  δεδνκέλα  ηνπ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ . 
Ζ απόθαζε  αλαθέξεηαη  κόλν  ζηελ παξαρώξεζε  ρξήζεο  ηνπ γεσηεκαρίνπ   θαη δελ 
ζα αλαθέξεηαη ζηα δηθαηώκαηα θπξηόηεηαο απηνύ . 
 
Καηά  ηα ινηπά  λα ηζρύνπλ  νη όξνη  θαη πεξηνξηζκνί  πνπ αλαθέξνληαη  ζηηο παξ. 1,2,3 
ηνπ απνθαηηθνύ  ηεο 199/2018 Απόθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ . 

 

Μεηνςήθεζαλ   νη  Γ.. θ.θ.  Σζαβαξήο Ισάλλεο , Γθίλεο ηπιηαλόο , Γεξηνύδνο 
Δκκαλνπήι, Καξαγηάλλε- Αλησλίνπ Δπαγγειή , Μίρα Μαξία, Καξλέζε  νθία,   
Διεπζεξηάλνο  Βαζίιεηνο  & Παπιίδε – Μπνύηαιε Αηθαηεξίλε   δήισζαλ παξόληεο.,  

 
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθζεθε από ηελ  Πξόεδξν ηνπ Γ.. 
                                                                                   Α θ ξ η β έ ο   Α λ η ί γ ξ α θ ν                 
                                                                                          αιακίλα  1-10-2019                                                                                                                                                                                         
                                                                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

                                                    ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ    ΚΑΠΑΡΑΛΙΧΣΖ 
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