ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 3εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 22 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην κεηά απφ ηελ 41034/17-10-2014 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.
Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο είλαη
παξφληα ηξηάληα ελλέα, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξφεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, Αληηπξφεδξνο,
3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 7.
Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, 10. Παληαδφπνπινο Ζιίαο,
11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά Δπθεκία, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Γηαλλφπνπινο
Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 18. Καινχδεο Κσλ/λνο, 19.
Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 20. Κνχξηεο Αλδξέαο, 21. Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 22. Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 23.
Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 24. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 25. Καπίξε Διέλε, 26. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 27. Αζβεζηάο
Γεκήηξηνο, 28. Υξπζνπιάθεο Φψηηνο, 29. Αληχπαο Γεψξγηνο, 30. Γνπβή Αγγειηθή, 31. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο,
32.Αγαδάθνο Γεψξγηνο, 33. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 34. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 35. Δπζηαζίνπ Μηραήι,
36.Κνπξήο Μηραήι, 37. Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 38. Πνχινο Ησάλλεο, 39. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη Γεκνηηθνί
χκβνπινη θ.θ. 1. Βηδάιεο Παλαγηψηεο, θαη 2. Πίθνπια Αξγπξψ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα,
φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηφπνπινο, ν Δηδηθφο
υκβνπινο θ. Κίκσλαο Παπαγεσξγίνπ θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 292/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε ή κε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κε πιεξσκήο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ

(απφ ηελ ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Αλαγλψζηνπ, Αγαδάθνο, Δπζηαζίνπ,Κνπξήο,
φθεο, Παληαδφπνπινο, Πνχινο θαη Νηθεθφξνο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ην 38ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ. πξση. 15925/2014 έγγξαθφ ηνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:
αο παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηε ιήςε ή κε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο
αίηεζεο ησλ θ.θ. Φσηίνπ Γαζθαιφπνπινπ θαη Μαξίαο Γαζθαινπνχινπ πνπ αθνξά ηελ κε πιεξσκή ηεο
«δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ» χςνπο ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ επξψ
θαη είθνζη ιεπηψλ (1.863,20 €) πνπ αθνξά αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηελ νδφ αξάθε 60 θαη Παιαηνιφγνπ
ζηελ Ζιηνχπνιε, ιακβάλνληαο ππφςε:
1.) ππ. αξηζ. 15925/15-04-2014 αίηεζε
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2.) ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία καο
3.) ππ. αξηζ. 26777/27-06-2011 αίηεζε ηνπ θπξίνπ Γαζθαιφπνπινπ
4.) ππ. αξηζ. 28764/11-07-2011 αίηεζε ηνπ θπξίνπ Γαζθαιφπνπινπ
5.) ππ. αξηζ. πξση. ΟΗΚ.18015/30-04-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο πξνο ηελ Ννκηθή θαη ηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκν.
6.) ην άξζξν 12 ηεο Τ.Α. Γ16γ/010/178/Γ, έγθξηζε Κ.Λ.Γ.Α. ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (Φ.Δ.Κ. 846/Β/2009)
Οη θ.θ. Φψηηνο Γαζθαιφπνπινο θαη Μαξία Γαζθαινπνχινπ κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 15925/15-04-2014
αίηεζε ηνπο δεηνχλ ηελ κε πιεξσκή ηεο «δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ» ηνπ
αθηλήηνπ ηνπο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Παιαηνιφγνπ 16 & αξάθε 60, κε ηνλ αγσγφ
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ.
Σν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ κε ην νξηζηηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ρξεψλεηαη ζηνπο
ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ζχλδεζε θαη ηνλ αγσγφ. πκθσλά κε ηνλ λέν θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 846/Β/06-05-2009, ζην άξζξν
12 νξίδεη ηηο δαπάλεο απνρέηεπζεο θαη ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο απηψλ ησλ δαπαλψλ:
«Άρθρο 12
Δαπάνες αποτέτεσσης – Τπότρεοι Καταβολής
1. Οη δαπάλεο απνρέηεπζεο πνπ βαξχλνπλ ηνπο θπξίνπο ησλ αθηλήησλ πνπ απνρεηεχνληαη ζην δίθηπν
απνρέηεπζεο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π, είλαη:
1.1 Ζ δαπάλε πνπ αλαινγεί ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ, πνπ ππάξρεη ή είλαη ππφ
θαηαζθεπή ή πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζε νδφ έκπξνζζελ ηνπ αθηλήηνπ.
α. Ζ δαπάλε απηή, αλ ν αγσγφο ήηαλ ή είλαη αξκνδηφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ Ο.Σ.Α, θαιείηαη ««αλαινγνχζα
δαπάλε θαηαζθεπήο» αγσγνχ αθαζάξησλ» θαη είλαη ην πνζφ πνπ ρξεψλεηαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α, ζε θάζε αθίλεην,
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 13 ηνπ λ. 1068/1980.
β. Αλ ν αγσγφο αθαζάξησλ ήηαλ ή είλαη αξκνδηφηεηαο θαηαζθεπήο ηνπ ηέσο Ο.Α.Π ή ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π, ε σο άλσ
δαπάλε θαιείηαη «ηέινο ζχλδεζεο» (παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1068/1980) ή «δηθαίσκα ζχλδεζεο»,
(παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Γ/ηνο ηεο 15/6 – 20.7.1955. ΦΔΚ 192, η. Α΄) θαη είλαη ην πνζφ πνπ ρξεψλεηαη
απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ζε θάζε αθίλεην, πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αγσγφ αθαζάξησλ αξκνδηφηεηάο
ηεο.
Σν «ηέινο ή δηθαίσκα ζχλδεζεο», θαηαβάιιεηαη ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. απφ ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ θαηά ή κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ «ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο», θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ.
……….
1.3 Ζ «δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ». Ζ δαπάλε απηή είλαη ην πνζφ πνπ ρξεψλεηαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α ζε θάζε αθίλεην φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ην εζσηεξηθφ ηνπ δίθηπν αθαζάξησλ κε ηνλ
αγσγφ αθαζάξησλ ή ηνλ παληνξξντθφ αγσγφ, αλεμάξηεηα ζε πνίνπ ηελ αξκνδηφηεηα (Δ.ΤΓ.Α.Π. ή Ο.Σ.Α.)
αλήθεη ν αγσγφο απηφο. Ζ δαπάλε απηή ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1068/1980, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Ζ έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο απνδίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2.»
Σν θφζηνο ζχλδεζεο ελφο αθηλήηνπ κε ην νξηζηηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ αλαιχεηαη ζε δχν
κέξε. Σελ «αλαινγνχζα δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγνχ αθαζάξησλ» ή «ηέινο ζχλδεζεο» ή «δηθαίσκα ζχλδεζεο»
πνπ αθνξά ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ νξηζηηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ηελ «δαπάλε θαηαζθεπήο
ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ» πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ηνλ
θεληξηθφ αγσγφ.
Με ηελ ππ. αξηζ. πξση. 26777/27-06-2011 αίηεζε ηνπ ν θχξηνο Φψηηνο Γαζθαιφπνπινο δήηεζε ηελ
θαηάξγεζε ηεο ππάξρνπζαο ζχλδεζεο ηνπ αθίλεηνπ ηνπ θαη θαηαζθεπή λέαο ζχλδεζεο απφ ηελ νδφ
Παιαηνιφγνπ. Μεηά απφ έιεγρν ηνπ αξρείνπ ηεο Τπεξεζία καο θαη θαηφπηλ απηνςίαο δηαπηζηψζεθε φηη δελ
ππάξρεη αγσγφο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ επί ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ
Γαζθαιφπνπινπ. πλεπψο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θπξίνπ Γαζθαιφπνπινπ
απαηηνχληαλ επέθηαζε ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ πεξίπνπ 8,00 κέηξσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε είρε ηδηαίηεξα
απμεκέλν θφζηνο, ιφγσ ηεο «αλαινγνχζαο δαπάλεο θαηαζθεπήο αγσγνχ αθαζάξησλ» ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ,
ηελ φπνηα ζα ηελ επσκίδνληαλ ν αηηψλ θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ έγηλε απφ ηελ Τπεξεζία καο ν θχξηνο
Γαζθαιφπνπινο απέξξηςε απηήλ ηελ ιχζε σο κε ζπκθέξνπζα γηα ηνλ ίδην.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θακία πεξίπησζε νχηε ν Γήκνο, αιιά νχηε θαη ε Δ.ΤΓ.Α.Π., δελ κπνξνχλ λα
εθηειέζνπλ εξγαζίεο εληφο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θπξίνπ Γαζθαιφπνπινπ, φπσο απηφο ηζρπξίδεηαη φηη ηνπ
πξνηάζεθε απφ ηνλ Γήκν θαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Ζ ιχζε πνπ ηνπ πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνλ Γήκν είλαη ε
επέθηαζε ηνπ αγσγνχ ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ ηελ νπνία θαη απέξξηςε ν θχξηνο Γαζθαιφπνπινο σο κε
ζπκθέξνπζα. Δξγαζίεο εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θχξηνπ Γαζθαινπνχινπ ζα έπξεπε λα γίλνληαλ απφ ηδησηηθφ
ζπλεξγείν ηηο δαπάλεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαιάκβαλε εμ νινθιήξνπ ν ηδηνθηήηεο θαη επηπιένλ ζα ήηαλ
ππνρξεσκέλνο γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνηνδήπνηε αδεηψλ απαηηνχληαλ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. Ο Γήκνο ζα αλαιάκβαλε ηηο εξγαζίεο ζχλδεζεο απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ
αθηλήηνπ θαη έμσ. ε θακία πεξίπησζε θαη ζε θακία ρξνληθή ζηηγκή ΓΔΝ πξνηάζεθε απφ ηνλ Γήκν λα
εθηειέζεη νηεζδήπνηε εξγαζίεο ΔΝΣΟ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ αηηνχληνο.
Ο θχξηνο Γαζθαιφπνπινο επαλήιζε κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 28764/11-07-2014 αίηεζε ηνπ κε ηελ νπνία
αηηήζεθε ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην νξηζηηθφ δίθηπν αθαζάξησλ απφ ηελ νδφ αξάθε ζηελ νπνία ππάξρεη
ήδε θαηαζθεπαζκέλνο αγσγφο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ.
Με ηελ αλσηέξσ αίηεζε ν θχξηνο Γαζθαιφπνπινο θαηέζεζε έγγξαθν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π., ην νπνίν ην δεηάεη
ε Τπεξεζία καο ζε θάζε αίηεζε λέαο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, ην νπνίν βεβαηψλεη φηη
έρνπλ πιεξσζεί ηα «δηθαηψκαηα ζχλδεζεο» ησλ θεληξηθψλ αγσγνχ ησλ νδψλ αξάθε θαη Παιαηνιφγνπ θαη ην
θφζηνο ηεο ζχλδεζεο ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ ζηνλ Ο.Α.Π. ην 1978, έηνο ην νπνίν ζπλδέζεθε ην αθίλεην κε ην
δίθηπν αθαζάξησλ ζχκθσλα κε ηελ βεβαίσζε ηεο Δ.ΤΓΑ.Π.
Απφ ηα ραξηηά πνπ θαηέζεζε ν θχξηνο Γαζθαιφπνπινο θαζψο θαη απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζην αξρείνπ ηνπ
Γήκνπ δελ έρεη εηζπξαρηεί νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηνλ Γήκν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ
αηηνχληα κε ηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ή γηα «δηθαίσκα ζχλδεζεο» κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ αίηεζε ε Τπεξεζία καο πξνέβε ζηελ θαηαζθεπή ηεο «εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο
αθαζάξησλ». Σν αθξηβέο θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη αδχλαηνλ λα πξνυπνινγηζηεί αθξηβψο αιιά ππνινγίδεηαη θαη
ρξεψλεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο. Απηφ είλαη ην θφζηνο ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα
ηξηψλ επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (1.863,20 €) πνπ ρξεψζεθε ζηνλ αηηνχληα θαη αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο
«εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ» θαη κφλν απηή. Γελ αθνξά «ηέινο απνρέηεπζεο» φπσο ηζρπξίδεηαη ζηελ
αίηεζε ηνπ ν θχξηνο Γαζθαιφπνπινο.
πλεπψο ν θχξηνο Γαζθαιφπνπινο ΓΔΝ έρεη ρξεσζεί, απφ ηνλ Γήκν, θαη δελ ηνπ δεηείηαη λα πιεξψζεη
γηα δεχηεξε θνξά «ηέινο απνρέηεπζεο» φπσο ηζρπξίδεηαη.
Απηφ πνπ δεηείηαη λα πιεξσζεί απφ ηνλ αηηψλ είλαη ε δαπάλε γηα ηελ «θαηαζθεπή ηεο εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο αθαζάξησλ» ε νπνία έγηλε απφ ηνλ Γήκν θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 28764/11-07-2011 αίηεζεο
ηνπ.
Μεηά ηα αλσηέξσ , πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θ. Γαζθαιφπνπινπ πεξί δηαγξαθήο ή
κείσζεο ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο, ζην αθίλεην επί ησλ νδψλ Παιηνιφγνπ 16 & αξάθε 60, γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(νη θ.θ. Σζαηζνχιε θαη Μαξγαξψλεο δειψλνπλ ιεπθφ)
Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ θ. Γαζθαιφπνπινπ πεξί δηαγξαθήο ή κείσζεο ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο
απνρέηεπζεο, ζην αθίλεην επί ησλ νδψλ Παιηνιφγνπ 16 & αξάθε 60, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 292/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδφπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξφπνπινο, Ζ.Παληαδφπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 24.10.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα
Κ.Καινχδεο, Μ.Μπαζνχξεο, Α.Κνχξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηψηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η.Νηθεθφξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλψζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνχιε, Π.Μαξγαξψλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο, Η.Πνχινο, Α.Πίθνπια, Γ.φθεο
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