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           Ανηζμόξ Απόθαζεξ: 258 / 2019 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

  Από ημ Πναθηηθό 22/2019 ηεξ οκεδνίαζεξ ημο Δεμμηηθμύ  ομβμοιίμο  Πάνμο  

Θέμα: Οριζμός Προέδροσ & Μελώμ ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Δ.Ε.Υ.Α. 

Πάροσ.  

 

  ηεκ Πάνμ ζήμενα 21 Οθηώβνε 2019 εμένα Δεοηένα θαη ώνα 19.00΄, ημ Δεμμηηθό 

ομβμύιημ Πάνμο ζοκήιζε ζε δεμόζηα ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ 

ημο Δήμμο ύζηενα από ηεκ με ανηζμό πνςη. 16962/17-10-2019 έγγναθε πνόζθιεζε 

ημο Πνμέδνμο ημο, πμο δεμμζηεύζεθε ζημκ εηδηθό πώνμ ακαθμηκώζεςκ ημο Δήμμο 

Πάνμο θαη επηδόζεθε με απμδεηθηηθό ζημοξ Δεμμηηθμύξ ομβμύιμοξ θαη ζημκ 

Δήμανπμ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 74 ημο Ν. 4555/2018 (ΦΓΚ Α' 133) 

θαζώξ θαη ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Δεμμηηθώκ θαη Σμπηθώκ 

Κμηκμηήηςκ Πάνμο ζύμθςκα με ηεκ παν. 8 ημο άνζνμο 74 ημο Ν. 4555/2018 (ΦΓΚ Α' 

133), γηα ηεκ ζοδήηεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ ζηα παναθάης ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ 

δηάηαλεξ.    

Πνηκ από ηεκ έκανλε  ηεξ ζοκεδνίαζεξ αοηήξ δηαπηζηώζεθε από ημκ Πνόεδνμ, πςξ 

οπήνπε κόμημε απανηία, δεδμμέκμο όηη ζε ζύκμιμ 27 μειώκ παναβνέζεθακ 27 μέιε θαη 

μκμμαζηηθά μη:  

Π α ν ό κ η ε ξ: 1) Άγμονμξ Άγγειμξ, 2) Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ, 3) Βειέκηδαξ 

Αζακάζημξ, 4) Βμιμζονάθεξ Νηθόιαμξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 253/19 

απόθαζεξ, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 254/19 απόθαζεξ,  5) Γημονηδίδεξ Υανίιαμξ, 

έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ απόθαζεξ 266/19, 6) Δαθενένα-Κάιιμοξ Υνηζηίκα, 7) 

Καναπάιημξ ηαύνμξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 259/19 απόθαζεξ, ήνζε θαηά ηεκ 

ζοδήηεζε ηεξ 260/19 απόθαζεξ, 8) Κεμπάμπεξ Πακαγηώηεξ, έθογε θαηά ηεκ 

ζοδήηεζε ηεξ 250/19 απόθαζεξ, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 251/19 απόθαζεξ θαη 

έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 270/19 απόθαζεξ, 9) Κεθάιαξ Φναγθίζθμξ, έθογε μεηά 

ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 267/19 απόθαζεξ, ήνζε μεηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 269/19 απόθαζεξ,  

10) Κμοκηνμμηπάιεξ Ηιίαξ, 11) Λεμκηήξ Μηθέξ, 12) Μαιαμαηέκημξ Γμμακμοήι, 13) 

Μακςιάθε Θεμδμζία, 14) Μαμύκε Φιώνα, 15) Μανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ, 16) Παηέιεξ 

Άγγειμξ, 17) Παοιάθεξ Γοζηνάηημξ, 18) Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ, 19) Πμύιημξ 

Γεώνγημξ, 20) Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ, 21) Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, 22) άμημξ 

Αζακάζημξ, 23) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, 24) ηέημξ Βαζίιεημξ, 25) 

Σνηπμιηηζηώηε-Σζμοκάθε Μανία, 26) Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ, 27) Σζηγώκηαξ 

Νηθόιαμξ.   

  Πανώκ ήηακ θαη μ Δήμανπμξ Πάνμο, Κςβαίμξ Μάνθμξ. 

  Από ημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Κμηκμηήηςκ Πάνμο πανεονέζεθaκ μη: 1] 

Ανγμοδέιε Μανγανίηα ηεξ Κμηκόηεηαξ Πάνμο, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 252/19 
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απόθαζεξ, 2] Μπαθίηεξ Πακηειήξ ηεξ Κμηκόηεηαξ Νάμοζαξ, ήνζε θαηά ηεκ δηάνθεηα 

ηςκ ενςηήζεςκ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 250/19 απόθαζεξ, ήνζε θαηά ηεκ 

ζοδήηεζε ηεξ 251/19 απόθαζεξ θαη έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 253/19 απόθαζεξ, 

3] Πμύιημξ Κςκζηακηίκμξ ηεξ Κμηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ, ήνζε θαηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ 

ενςηήζεςκ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ηεξ 253/19 απόθαζεξ, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε 

ηεξ 256/19 απόθαζεξ 

  ηεκ ζοκεδνίαζε παναβνέζεθε ε οπάιιειμξ ημο Δήμμο Πάνμο Σνηπμιηηζηώηε 

Αηθαηενίκε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ πναθηηθώκ.   

  Ο Πνόεδνμξ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ ύζηενα από ηεκ 

δηαπίζηςζε απανηίαξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ.     

  Μεηά από μμόθςκε ζοκαίκεζε ηνμπμπμηήζεθε ε ζεηνά ηςκ ζεμάηςκ ηεξ εμενήζηαξ 

δηάηαλεξ θαη ζοδεηήζεθε ημ 6μ ζηεκ ζέζε ημο 1μο , ημ 7μ ζηε ζέζε ημο 2μο , ημ 1μ ζηε 

ζέζε ημο 3μο, ημ 2μ ζηε ζέζε ημο 4μο, ημ 3μ ζηε ζέζε ημο 5μο, ημ 4μ ζηε ζέζε ημο 6μο  

θαη ημ 5μ ζηε ζέζε ημο 7μο . 

  Η ζοκεδνίαζε θαηαγνάθεηαη ζε μπηηθμαθμοζηηθά μέζα όπςξ πνμβιέπεηαη από ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία.                              

Θέμα 10o: εμενήζηαξ δηάηαλεξ                                               Eηζεγεηήξ: Δήμανπμξ   

  Ο Πνόεδνμξ έζεζε οπόρε ημο ζομβμοιίμο ημ 1/20-6-19 έγγναθμ ημο ςμαηείμο 

Γνγαδμμέκςκ Δ.Γ.Τ.Α. Πάνμο πμο ακαθένεη όηη εθπνόζςπμξ ενγαδμμέκςκ ηεξ 

Δ.Γ.Τ.Α.Π. ζημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ είκαη μ Φςηίμο Γιεοζένημξ με ακαπιενςηή ημο 

ημκ Κακίνε Ιςάκκε. 

  ύμθςκα με ημ άνζνμ 6 ημο ΦΓΚ ηεύπμξ Α’ 134/9-8-2019 «…1. Όπμο ζηηξ δηαηάλεηξ 

κόμςκ, πνμεδνηθώκ δηαηαγμάηςκ θαη ιμηπώκ θακμκηζηηθώκ πνάλεςκ, πνμβιέπεηαη μ μνηζμόξ 

μειώκ ζηε δημίθεζε ηςκ κμμηθώκ πνμζώπςκ ηςκ δήμςκ θαη ηςκ πενηθενεηώκ, θαζώξ θαη ηςκ 

ζοκδέζμςκ ημοξ, θαηά ζογθεθνημέκε ακαιμγία, ηα ηνία πέμπηα (3/5) ηςκ μειώκ, 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο πνμέδνμο ημο δημηθεηηθμύ ζομβμοιίμο, με ημοξ ακαπιενςηέξ ημοξ, 

οπμδεηθκύμκηαη από ημκ δήμανπμ ή ημκ πενηθενεηάνπε, ακηίζημηπα, θαη ηα δύμ πέμπηα (2/5) 

από ηηξ ιμηπέξ παναηάλεηξ. 2. Η πανάγναθμξ 1 ημο άνζνμο 3 ημο κ. 1069/1980 (Α΄ 191) 

ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελήξ: «1. Η ΔΓΤΑ πμο ζοκηζηάηαη από έκακ (1) μόκμ Δήμμ δημηθείηαη από 

εκδεθαμειέξ Δημηθεηηθό ομβμύιημ, ημ μπμίμ μνίδεηαη από ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ με ημοξ 

ακαπιενςηέξ ημο θαη απμηειείηαη από ημκ Δήμανπμ ή ημκ μνηδόμεκμ από αοηόκ ζύμβμοιμ ςξ 

Πνόεδνμ θαη έλη (6) αθόμε αηνεημύξ εθπνμζώπμοξ ημο Δήμμο, εθ ηςκ μπμίςκ μη ηέζζενηξ (4) 

ακήθμοκ ζηεκ πανάηαλε ημο επηηοπόκημξ ζοκδοαζμμύ. Γθηόξ από ημοξ αηνεημύξ εθπνμζώπμοξ 

ημο Δήμμο, ζύμθςκα με ημ πνμεγμύμεκμ εδάθημ, ςξ μέιε ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο 

μνίδμκηαη αθόμε, με ημοξ ακαπιενςηέξ ημοξ, έκα (1) μέιμξ ςξ εθπνόζςπμξ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

ζηεκ επηπείνεζε, πμο οπμδεηθκύεηαη από ηεκ πιέμκ ακηηπνμζςπεοηηθή ζοκδηθαιηζηηθή 

μνγάκςζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηεκ επηπείνεζε ή, εθόζμκ ειιείπεη ηέημηα, από ημ ζύκμιμ ηςκ 

ενγαδμμέκςκ ζηεκ επηπείνεζε, ημοξ μπμίμοξ μ Πνόεδνμξ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ζογθαιεί 

ζε γεκηθή ζοκέιεοζε γηα ημκ ζθμπό αοηόκ, έκα (1) μέιμξ ςξ εθπνόζςπμξ πενηβαιιμκηηθμύ ή 

θμηκςκηθμύ θμνέα ηεξ πενημπήξ, θάημπμξ πηοπίμο Α.Γ.Ι. ηεξ εμεδαπήξ ή ηζόηημμο ηίηιμο ηεξ 

αιιμδαπήξ, με απμδεδεηγμέκε εμπεηνία ή γκώζεηξ ζοκαθείξ με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ επηπείνεζεξ 

θαη δύμ (2) δεμόηεξ ή μόκημμη θάημηθμη με απμδεδεηγμέκε εμπεηνία ή γκώζεηξ ζοκαθείξ με ημ 

ακηηθείμεκμ ηεξ επηπείνεζεξ. Ο θαζμνηζμόξ ημο πενηβαιιμκηηθμύ ή θμηκςκηθμύ θμνέα ημο 

πνμεγμύμεκμο εδαθίμο θαη ε δηαπίζηςζε ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ πνμϋπμζέζεςκ ζημ πνόζςπμ ημο 

πνμηεηκόμεκμο από αοηόκ μέιμοξ, γίκεηαη με απόθαζε ημο δεμμηηθμύ ζομβμοιίμο. Ο 

Ακηηπνόεδνμξ μνίδεηαη θαηά ηε πνώηε ζοκεδνίαζε ημο δημηθεηηθμύ ζομβμοιίμο με ρεθμθμνία 

μεηαλύ ηςκ μειώκ ημο. ε πενίπηςζε ηζμρεθίαξ, οπενηζπύεη ε ρήθμξ ημο Πνμέδνμο.»…». 
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  Σμ Δεμμηηθό ομβμύιημ μθείιεη κα μνίδεη ζημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ πνόζςπα από 

θάζε θύιμ ζε πμζμζηό ίζμ ημοιάπηζημκ με ημ 1/3 ηςκ μειώκ ημο.   

  Ο Πνόεδνμξ έδςζε ημ ιόγμ ζημκ Δήμανπμ Πάνμο πμο οπέδεηλε ςξ μέιε ημο 

Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Π. ημοξ ελήξ:  1. Πμύιημ Γεώνγημ, Δεμμηηθό 

ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ Πνόεδνμ με ακαπιενςηή ημο ημκ Ρμύζζμ Βαηίζηα, 

Ακηηδήμανπμ.  2. αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, Ακηηδήμανπμ, ςξ μέιμξ, με 

ακαπιενώηνηά ηεξ ηεκ Δαθενένα-Κάιιμοξ Υνηζηίκα, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ 

πιεημρεθίαξ.  3. Μακςιάθε Θεμδμζία, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ 

μέιμξ, με ακαπιενώηνηά ηεξ ηεκ Ακηςκμπμύιμο Ακκα, Πνόεδνμ ηεξ Κμηκόηεηαξ 

Μάνπεζζαξ, πιεημρεθίαξ.  4. άμημ Αζακάζημ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, 

ςξ μέιμξ με ακαπιενςηή ημο ημκ Μαιαμαηέκημ Γμμακμοήι Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ 

πιεημρεθίαξ.  5. Κμκηανάημ Ιςάκκε, Πνόεδνμ ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ Λεοθώκ, ηεξ 

πιεημρεθίαξ, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ Πμύιημ Κςκζηακηίκμ, Πνόεδνμ ηεξ 

Κμηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ, πιεημρεθίαξ.   6. Φςηίμο Γιεοζένημ, εθπνόζςπμ ενγαδμμέκςκ 

ΔΓΤΑΠ, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ Κακίνε Ιςάκκε.  7.  Πεηνόπμοιμ Βαδαίμ 

εθπνόζςπμ πενηβαιιμκηηθμύ ή θμηκςκηθμύ θμνέα, ςξ μέιμξ με ακαπιενςηή ημο ημκ 

Μπαθίηε Γεώνγημ ημο ηοιηακμύ.  8. Μηπαιάημ Πακαγηώηε, δεμόηε, ςξ μέιμξ, με 

ακαπιενςηή ημο ημκ Μαιαηέζηα Νηθόιαμ.  9.  Υνηζηόθμνμ Γοζηνάηημ, Πνόεδνμ 

ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ Aνπηιόπμο, δεμόηε, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ 

Μπαθίηε Πακηειή, Πνόεδνμ ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ Νάμοζαξ. 

  Η Δεμμηηθή πανάηαλε ηεξ μεημρεθίαξ πνμηείκεη ςξ μέιε ημο Δημηθεηηθμύ ζομβμοιίμο 

ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Π. ημοξ: 1. Μαμύκε Φιώνα, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ, ςξ 

μέιμξ, με ακαπιενςηή ηεξ ημκ Άγμονμ Άγγειμ θαη 2. Μανηκόπμοιμ Αζακάζημ, 

Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ με ακαπιενςηή ημο ημκ Παηέιε Άγγειμ, Δεμμηηθό 

ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ. 

  Υπμδείπζεθε από ημ Δήμανπμ μ Πμύιημξ Γεώνγημξ, Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ ηεξ 

πιεημρεθίαξ ςξ Πνόεδνμξ. 

      Σμ Δεμμηηθό ομβμύιημ αθμύ έιαβε οπόρε ημο ηα παναπάκς, ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ  

άνζνςκ 65, 69, θαη 94 ημο Ν. 3852/2010, ηo άνζνo 74 ημο Ν.4555/18, ημ άνζνμ 1 

ηεξ απόθαζεξ ΤΠΓΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΓΚ 1492/17.08.2007 ηεύπμξ Β’), ημ 

άνζνμ 6 ημο Ν.4623/19, ημ άνζνμ 10 παν. 6 ημο Ν. 4625/19, ηεκ εγθύθιημ ΤΠ.Γ. 

102/63900/13.09.2019, ηεκ πενίπη. β’ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 6 ημο Ν.2839/2000, 

όπςξ ηνμπμπμηήζεθε από 01.09.2019 από ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 16 ημο Ν.4604/19 

θαη θάζε ζπεηηθή δηάηαλε 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι     ο μ ό θ ω μ α 

     Ονίδεη μέιε ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Γπηπείνεζεξ Ύδνεοζεξ 

Απμπέηεοζεξ Πάνμο [Δ.Γ.Τ.Α.Π.] ημοξ: 

1. Πμύιημ Γεώνγημ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ Πνόεδνμ με ακαπιενςηή 

ημο ημκ Ρμύζζμ Βαηίζηα, Ακηηδήμανπμ.   

2. αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, Ακηηδήμανπμ, ςξ μέιμξ, με ακαπιενώηνηά ηεξ ηεκ 

Δαθενένα-Κάιιμοξ Υνηζηίκα, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ.  

3. Μακςιάθε Θεμδμζία, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ μέιμξ, με 

ακαπιενώηνηά ηεξ ηεκ Ακηςκμπμύιμο Ακκα, Πνόεδνμ ηεξ Κμηκόηεηαξ Μάνπεζζαξ, 

πιεημρεθίαξ.   
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4. άμημ Αζακάζημ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ μέιμξ με ακαπιενςηή 

ημο ημκ Μαιαμαηέκημ Γμμακμοήι Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ.   

5. Κμκηανάημ Ιςάκκε, Πνόεδνμ ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ Λεοθώκ, ηεξ πιεημρεθίαξ, ςξ 

μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ Πμύιημ Κςκζηακηίκμ, Πνόεδνμ ηεξ Κμηκόηεηαξ 

Αγθαηνηάξ, πιεημρεθίαξ.    

6. Μαμύκε Φιώνα, Δεμμηηθή ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή ηεξ 

ημκ Άγμονμ Άγγειμ Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ. 

7. Μανηκόπμοιμ Αζακάζημ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ με ακαπιενςηή ημο 

ημκ Παηέιε Άγγειμ, Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ μεημρεθίαξ. 

8. Φςηίμο Γιεοζένημ, εθπνόζςπμ ενγαδμμέκςκ ΔΓΤΑΠ, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή 

ημο ημκ Κακίνε Ιςάκκε.   

9.  Πεηνόπμοιμ Βαδαίμ εθπνόζςπμ πενηβαιιμκηηθμύ ή θμηκςκηθμύ θμνέα, ςξ μέιμξ με 

ακαπιενςηή ημο ημκ Μπαθίηε Γεώνγημ ημο ηοιηακμύ.   

10. Μηπαιάημ Πακαγηώηε, δεμόηε, ςξ μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ Μαιαηέζηα 

Νηθόιαμ.   

11.  Υνηζηόθμνμ Γοζηνάηημ, Πνόεδνμ ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ Ανπηιόπμο, δεμόηε, ςξ 

μέιμξ, με ακαπιενςηή ημο ημκ Μπαθίηε Πακηειή, Πνόεδνμ ομβμοιίμο Κμηκόηεηαξ 

Νάμοζαξ. 

  Πιεημρήθεζακ δέθα ηέζζενεηξ Δεμμηηθμί ύμβμοιμη, μη: 1) Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ, 

2) Δαθενένα-Κάιιμοξ Υνηζηίκα, 3) Καναπάιημξ ηαύνμξ, 4) Κεμπάμπεξ Πακαγηώηε, 

5) Κμοκηνμμηπάιεξ Ηιίαξ, 6) Λεμκηήξ Μηθέξ, 7) Μαιαμαηέκημξ Γμμακμοήι, 8) 

Μακςιάθε Θεμδμζία, 9) Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ, 10) Πμύιημξ Γεώνγημξ, 11) 

Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, 12) άμημξ Αζακάζημξ, 13) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, 14) 

Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ.  

  Πανώκ δήιςζακ δέθα ηνεηξ Δεμμηηθμί ύμβμοιμη, μη: 1) Άγμονμξ Άγγειμξ, 2) 

Βειέκηδαξ Αζακάζημξ, 3) Βμιμζονάθεξ Νηθόιαμξ, 4) Γημονηδίδεξ Υανίιαμξ, 5) 

Κεθάιαξ Φναγθίζθμξ, 6) Μαμύκε Φιώνα, 7) Μανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ, 8) Παηέιεξ 

Άγγειμξ, 9) Παοιάθεξ Γοζηνάηημξ, 10) Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ, 11) ηέημξ Βαζίιεημξ, 

12) Σνηπμιηηζηώηε-Σζμοκάθε Μανία, 13) Σζηγώκηαξ Νηθόιαμξ.   

     H απόθαζε αοηή πήνε α/α    258 /2019.  

   Ο Δήμανπμξ   Ο Πνόεδνμξ                         Σα μέιε  

      (Σ.Τ.)                               (Σ.Τ.)                                         (Σ.Τ) 

  Μάνθμξ Ι. Κςβαίμξ          Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ  1) Άγμονμξ Άγγειμξ 

2) Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ 

3) Βειέκηδαξ Αζακάζημξ 

4) Βμιμζονάθεξ Νηθόιαμξ 

5) Γημονηδίδεξ Υανίιαμξ  

6) Δαθενένα-Κάιιμοξ Υνηζηίκα 

7) Καναπάιημξ ηαύνμξ  

8) Κεμπάμπεξ Πακαγηώηεξ 

9) Κεθάιαξ Φναγθίζθμξ 

10) Κμοκηνμμηπάιεξ Ηιίαξ 

11) Λεμκηήξ Μηθέξ 

12) Μαιαμαηέκημξ Γμμακμοήι 

13) Μακςιάθε Θεμδμζία 
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14) Μαμύκε Φιώνα 

15) Μανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ 

16) Παηέιεξ Άγγειμξ 

17) Παοιάθεξ Γοζηνάηημξ 

18) Πμύιημξ Γεώνγημξ 

19) Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ 

20) Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ 

21) άμημξ Αζακάζημξ 

22) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα 

23) ηέημξ Βαζίιεημξ 

24) Σνηπμιηηζηώηε-Σζμοκάθε Μανία 

25) Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ 

26) Σζηγώκηαξ Νηθόιαμξ   

  θαη 

1] Aνγμοδέιε Μανγανίηα Πνόεδνμξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Κμηκόηεηαξ Πάνμο 

2] Πμύιημξ Κςκζηακηίκμξ Πνόεδνμξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Κμηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ 

    

                                           Γηα ηεκ αθνίβεηα  

       Ο Δήμανπμξ                     Ο Πνόεδνμξ   

 

 

   Μάνθμξ Ι. Κςβαίμξ                                     Πεηνόπμοιμξ Πακαγηώηεξ  
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