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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.27/15-10-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.
Αριθμός Απόφασης 269/2012
Θέμα: «Έγκριση αντικατάστασης μελετητικής εταιρείας ¨ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε.¨ από το

μελετητικό γραφείο ¨ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ ΒΑΛΑΣΣΑ¨ ¨Σχέδιο χωρικής οικιστικής
οργάνωσης ανοικτής πόλης Κοινότητας Αφιδνών»
Στον Ωρωπό σήμερα στις 15 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ.
24023/11-10-2012 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Νικολάου,
που γνωστοποιήθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και
δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο
Δήμαρχος κ. Ιωάννης Οικονομάκος και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου
αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα επτά (37)
κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1247/2010 Απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος,
4-Γιαννάς Ιωάννης, 5-Μακρής Αθανάσιος, 6-Κοντογιάννη Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος,
8- Λεμπούσης Ευάγγελος 9-Λέκκας Ανδρέας, 10-Πέππας Παναγιώτης, 11-Νικολάου Χρήστος,
12- Ανυφαντής Κων/νος 13-Βλάχος Δημήτριος, 14-Γιαμαρέλος Γεώργιος, 15- Βασιλάκος
Παναγιώτης, 16-Πάντος Ευάγγελος, 17-Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη, 18-Λάμπρου Δημήτριος, 19-Μπόρσης Βασίλειος,20-Σωτήρχος Δημήτριος, 21-Τσάδαρης Σωτήριος, 22-Μπατζάκας
Στυλιανός,23-Λίτσας Κων/νος, 24-Ρούσσης Θωμάς,25-Βελτανιώτης Δημήτριος, 26-Δέδες
Κων/νος, 27-Ζαχαρίας Ιωάννης, 28-Γιασημάκης Γεώργιος,29-Αρμυριώτης Γεώργιος,30-Καλύβας
Ευάγγελος,31-Οικονόμου Βασίλειος,32-Καραγιάννη Ελένη, 33-Λέκκας Βασίλειος, 34-Κιούσης
Δημήτριος,35-Μαργέτα Ελένη, 36-Χασιώτης Μιχαήλ, 37-Στεργίου Ιωάννα.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1-Δάβρης Γεώργιος, 2-Οικονόμου Γρηγόριος, 3-Καραγιάννης Βασίλειος,4-Τσάκωνας
Ανδρέας, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν.
Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Καπανδριτίου κα Οικονόμου και
Μαρκοπούλου κ. Παπαντωνίου.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Οικονόμου Βασίλειος αποχώρησε μετά τη συζήτηση
του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η κ.Μαργέτα αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Μαναβέλη.
Ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ζώη Καρίνο ο οποίος αναφερόμενος στο ιστορικό του
έργου είπε τα εξής:
1- Με την με αριθμ. 24/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών για την «Έγκριση
Σχεδίου Προκήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης
Μελέτης του Έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ», εγκρίθηκε η
διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη μελέτης με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 του
Ν 3316/2005
2- Με την υπ. αριθμ. 74 / 12-07-2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών, εγκρίθηκαν τα
Πρακτικά του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ
στη Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε. και Αθανασιάδης Αθανάσιος».
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3. Με το με αριθμ. 08/ΔΤΑ/13392/18-10-10 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δ/νσης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η 74/2010 απόφαση του
Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών.
4. Την 21/12/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. 3176 συνολικού ποσού 104.256,03€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ», μεταξύ της πρώην
Κοινότητας Αφιδνών και της Αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών :
1) ΛΥΣΙΠΠΟΣ Μελέτες Τεχνικών Έργων Α.Ε, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξης στην κατηγορία 01
2)Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, κάτοχο μελετητικού πτυχίου
Β’ τάξης στις κατηγορίες 20 και 27,
5. Με την με Α.Π. 2969 / 06-02-2012 αίτηση-επιστολή η κυρία Μαγδαληνή Αγγελική Φωτεινού,
γνωστοποίησε στον Δήμο Ωρωπού ότι το εν λόγω στέλεχος της ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε. που διέθετε το
απαραίτητο σχετικό πτυχίο στην Κατηγορία μελετών 01, υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Μητρώο Μελετητών) τη με αριθμό
πρωτοκόλλου ΑΠ 55764/01-07-2011 δήλωση παύσης άσκησης του επαγγέλματός της, λόγω
συνταξιοδότησης.
9. Με την με Α.Π. 2969 / 06-02-2012 αίτηση-επιστολή η μελετητική εταιρία «Λύσιππος Α.Ε»
γνωστοποίησε στον Δήμο Ωρωπού, τα ακόλουθα :
«Μετά την υποβολή της παύσης άσκησης επαγγέλματός της κας Φωτεινού, η εταιρία ΛΥΣΙΠΠΟΣ
ΑΕ δεν διαθέτει πλέον τα μελετητικά πτυχία που απαιτούνται από την ανωτέρω σύμβαση της
μελέτης και αδυνατεί για αντικειμενικούς και ανυπέρβλητους λόγους να αντικαταστήσει στο
δυναμικό της την απελθούσα Μελετήτρια, ή και να συμπράξει με Μελετητή, που να διαθέτει τα
απαιτούμενα από τη σύμβαση μελετητικά πτυχία.»
και
«Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπόνηση της μελέτης, παρακαλώ να ζητήσετε από τον
κύριο του έργου να εγκρίνει την υποκατάσταση της εταιρείας μας ως μέλους της αναδόχου
σύμπραξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005, από την
Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμο-Χωροτάκτη Βαλσάμω-Μίτση Βαλασσά του Σάββα, η οποία διαθέτει
μελετητικά πτυχία με αριθμό 3314, τάξης Γ στις κατηγορίες 1 και 2, ήτοι διαθέτει τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ανάθεσης του έργου.»
Με βάση το παραπάνω ιστορικό και σύμφωνα με το άρθρο 26 και ειδικότερα την παρ. γ του
Ν3316/2005 :
«αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το μητρώο εταιρία μέλος αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
ή αν πτωχεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για την εκπόνηση της μελέτης λόγω
σοβαρής ή άλλης αντικειμενικής αιτίας μελετητής – φυσικό πρόσωπο μέλους αναδόχου σύμπραξης ή
κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση του σταδίου της μελέτης που ήδη
άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω μελετητής θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του
υπό εκπόνηση σταδίου της μελέτης, αντικαθίσταται με άλλο αντιστοίχων προσόντων κατόπιν
εντολής και έγκρισης της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί μετά από
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, να εγκρίνει την εκπόνηση και των επόμενων
σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από τον ανάδοχο αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.»,
συμπεραίνεται ότι η Προϊσταμένη Αρχή, μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου, να εγκρίνει την αντικατάσταση της εταιρείας ΛΥΣΙΠΠΟΣ ΑΕ η οποία έχασε τα
οριζόμενα από την προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με το γραφείο μελετών
«Βαλσάμω-Μίτση Βαλασσά», εφόσον κρίνει ότι αυτό διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα
και
στη συνέχεια να εγκρίνει την εκπόνηση των επόμενων σταδίων της
ανατεθείσας μελέτης από τη νέα ανάδοχη σύμπραξη.
Σύμφωνα με το Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, της 9ης συνεδρίας στις 08-10-2012 , Θέμα 6ο , το εν λόγω Συμβούλιο
γνωμοδότησε θετικά για την αντικατάσταση της Λύσιππος ΑΕ από το γραφείο μελετών «ΒαλσάμωΜίτση Βαλασσά».
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Και επειδή η νέα ανάδοχη σύμπραξη διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
συνέχιση της μελέτης ΓΠΣ, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά στοιχεία γραφείου του γραφείου
«Βαλσάμω-Μίτση Βαλασσά» τα οποία υποβλήθηκαν στον Δήμο Ωρωπού με το με αρ. πρωτ. 8049 /94-2012 έγγραφο του εν λόγω γραφείου, και συνυποβλήθηκαν ξανά, στην από 13780/14-06-2012
αίτηση του Δήμου Ωρωπού προς το Συμβουλίου Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εκπόνηση και των σταδίων της στο θέμα
μελέτης από τη νέα ανάδοχη σύμπραξη:

«Βαλασά Βαλσάμω-Μίτση, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄
Τάξης στην κατηγορίες 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και 02 (Πολεοδομικές και
Ρυμοτομικές Μελέτες) με έδρα στην οδό Ιωλκού 20 Βόλος, Τ.Κ. 38221, Τηλ 24210 30648, Fax
24210 33015, e-mail valassa@vol.forthnet.gr.

«Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, κάτοχος
μελετητικού πτυχίου Β’ τάξης στις κατηγορίες 20 και 27, με έδρα στην οδό Αριστοτέλους 161, 136
71, Αχαρναί, Αθήνα, Τηλ. 210-2409478, Fax: 210-2447149, e-mail: athathan@tee.gr.,»
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υπόψη χωροταξική μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ) εντάχθηκε, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος του Δ. Ωρωπού (υποβολή
Φακέλου με Α. Π. 13464/12-06-2012 του Δήμου και Α. Π. 1969/13-6-2012 του Πράσινου Ταμείου),
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Ολοκλήρωση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού». Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Α Σταδίου της
μελέτης από πιστώσεις του έτους 2012, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 33.6 του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, της Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου 2012. Για την
απορρόφηση των πόρων της χρηματοδότησης αυτής υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα
στάδια εκπόνησης της μελέτης. Η προς απορρόφηση πίστωση για το έτος 2012 ανέρχεται συνολικά
σε ποσό ύψους 58.365,95 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Όπως αναφέρεται και στον από 12/06/2012 φάκελο της αίτησης του Δήμου Ωρωπού προς το
Πράσινο Ταμείο, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο για την ολοκλήρωση της στο θέμα μελέτης
έχει, ανά κατηγορία πτυχίου, ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
(λ=–0,233680, Δ τριμ 2010, & τ.κ. =1,249 )

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

47.369,37

Κατηγορία 01 & 02
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κατηγορία 20

28.662,59

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΜΠΕ)

17.985,60

Κατηγορία 27
ΣΥΝΟΛΟ

94.017,56

ΦΠΑ 23%

21.624,04

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

115.641,60

Η ένταξη της υπόψη μελέτης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του
ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού», εγκρίθηκε με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού (Απόφαση: 167/2012) .
Τέλος όπως αναφέρονταν στην αρχική σύμβαση η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου είναι δεκαπέντε (15) μήνες. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται τόσο ο χρόνος
εκπόνησης της μελέτης, όσο και ο χρόνος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας και λοιπών φορέων όπου
απαιτείται. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίστηκε σε δέκα (10)
μήνες από την έναρξη. Ως χρόνος έναρξης του αντικειμένου ορίστηκε η ημερομηνία παράδοσης
από τον Δήμο των χαρτογραφικών υποβάθρων. Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα δεν δόθηκαν στους
μελετητές για την έναρξη των εργασιών.
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Επισημαίνεται ότι η συνολική καθυστέρηση της μελέτης οφείλεται κυρίως σε παράγοντες όπως η
Διοικητική μεταρρύθμιση [μεσολάβησε το σχέδιο Καλλικράτης και οι καθυστερήσεις που
προκάλεσε αυτό], αλλά και στην έλλειψη πόρων για την χρηματοδότηση της μελέτης [δεδομένης της
αδυναμίας ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, εφόσον δεν έγινε τελικά δυνατό να ενταχθεί στο
πρόγραμμα Θησέας η χρηματοδότηση του οποίου σήμερα είναι ούτως ή άλλως προβληματική], και
όχι σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης από υπαιτιότητα των μελετητών.
Για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης υπό το νέο μελετητικό σχήμα θα πρέπει να δοθεί εύλογη
παράταση στο χρόνο εκπόνησης της μελέτης, τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2013.
Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης θα εναρμονιστεί με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που
υποβλήθηκε με τον φάκελο του αιτήματος (Α. Π. 13464/12-06-2012 του Δήμου και Α. Π. 1969/13-62012 του Πρ. Ταμείου), για την ένταξη της μελέτης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού».
Με βάση τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης καλείται να προβεί στις απαραίτητες
νομιμοποιητικές ενέργειες που έχουν σχέση με την αντικατάσταση της αναδόχου σύμπραξης για
την υπογραφή νέας Σύμβασης συνολικού ύψους 115.641,60 (€), συμπερ/νου ΦΠΑ 23%
Παράλληλα εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου για την εκπόνηση
της μελέτης του θέματος μέχρι τις 31/12/2013 και παρακαλούμε για την έγκρισή σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1-Την εισήγηση
2-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
3-Το άρθρο 26 και ειδικότερα την παρ. γ του Ν3316/2005
Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Λίτσα,
Ρούσση,Βελτανιώτη,Δέδε,Ζαχαρία.Γιασημάκη, Αρμυριώτη, Καλύβα, Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένης,
Λέκκα Βασιλείου, Κιούση, Χασιώτη και Στεργίου Ιωάννας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α-Εγκρίνει την αντικατάσταση της αναδόχου σύμπραξης «ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε.» από το Μελετητικό
Γραφείο «ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ-ΒΑΛΑΣΣΑ» με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ» και την υπογραφή
νέας Σύμβασης συνολικού ύψους 115.641,60 (€), συμπερ/νου ΦΠΑ 23%.
Β-Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης μέχρι 3112-2013.
Γ-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 269 / 2012.
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Νικολάου Χρήστος
Τα Μέλη
1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Γιαννάς Ιωάννης, 5-Μακρής
Αθανάσιος,6-Κοντογιάννη Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος, 8- Λεμπούσης Ευάγγελος,9-Λέκκας Ανδρέας,
10-Πέππας Παναγιώτης, 11- Ανυφαντής Κων/νος, 12-Βλάχος Δημήτριος, 13-Γιαμαρέλος Γεώργιος,
14-Βασιλάκος Παναγιώτης,15-Πάντος Ευάγγελος, 16-Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη, 17-Λάμπρου
Δημήτριος, 18-Μπόρσης Βασίλειος, 19-Σωτήρχος Δημήτριος, 20-Τσάδαρης Σωτήριος, 21-Μπατζάκας
Στυλιανός 22-Λίτσας Κων/νος, 23-Ρούσσης Θωμάς,24-Βελτανιώτης Δημήτριος,25-Δέδες Κων/νος,
26-Ζαχαρίας Ιωάννης,27-Γιασημάκης Γεώργιος,28-Αρμυριώτης Γεώργιος,29-Καλύβας Ευάγγελος,
30-Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη, 31-Λέκκας Βασίλειος ,32-Κιούσης Δημήτριος,34-Χασιώτης Μιχαήλ
35-Στεργίου Ιωάννα.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Νικολάου

4

