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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 234/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/28-05-2013 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Ενηµέρωση για τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού µε
Π.∆. τµηµάτων των οικισµών Μοχού, Σταµνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών
Στις Γούρνες σήµερα την 28η Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα
συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.13500/24-05-2013 πρόσκληση του
Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους επτά (7) Προέδρους /Εκπροσώπους
των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και τους τέσσερις (4) Προέδρους Τοπικών
Συµβουλίων Νέων, ήταν:
Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Παρόντες
12 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
2 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος 13 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
14 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
3 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος
4 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος
15 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ
5 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 16 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ
6 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 17 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος
∆.Σ.
7 Χειρακάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
18 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ
8 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ
19 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ
9 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ.
20 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ
10 Μακράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
21 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
11 Φιλιππάκης Κων/νος, Μέλος ∆.Σ.
22 Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος ∆Σ
Απόντες
1 Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ
4 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος ∆Σ
5 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος ∆Σ
2 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
3 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 13500/241
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05-2013 πρόσκληση του Προέδρου.
Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Παρόντες
1.Φραγκιαδάκης Βαρδής
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου
2.Τραβαγιάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
3.Βογιατζάκης Αλέξανδρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
4.Στιβακτάκης Ιωάννης
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
5.Αργυράκης Κων/νος
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
Απόντες
1.Αργυράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
2.Λουράκη Ιωάννα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 13500/24-052013 πρόσκληση του Προέδρου.
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
Παρόντες
Απόντες
1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου
2. Κουνενός Αντώνης, Γουβών
3.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων
4.Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 13500/24-05-2013
πρόσκληση του Προέδρου
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου,
κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 22 µέλη
– ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης καθώς επίσης και το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 9ο: Ενηµέρωση για τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού
µε Π.∆. τµηµάτων των οικισµών Μοχού, Σταµνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών.
Αριθµός Απόφασης 234/2013
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των
Μελών του Σώµατος τη σχετική εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Θέµα: «Ενηµέρωση για τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού µε Π.∆.
τµηµάτων των οικισµών Μοχού, Σταµνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών»
Ένας ολοκληρωµένος τρόπος διατήρησης της ποιότητας του δοµηµένου τοπίου είναι η
κήρυξη των οικισµών µε αξιόλογο κτιριακό απόθεµα και ιδιαίτερο πολεοδοµικό ιστό ως
παραδοσιακών. Η προστασία τέτοιου χαρακτήρα οικισµών είναι υποχρέωση του Κράτους που
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απορρέει από το άρθρο 24 του Συντάγµατος: «Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα
παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για τη
πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα κατά της ιδιοκτησίας καθώς και
τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών».
Η δόµηση στους παραδοσιακούς οικισµούς αποτελεί αναπόσπαστό κοµµάτι της
προστασίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός τόπου. Σήµερα έχει γίνει πλέον
αποδεκτό ότι η πολιτιστική κληρονοµιά ενός τόπου έτσι όπως αποτυπώνεται µεταξύ άλλων
στα µνηµεία, στους αρχαιολογικούς χώρους και στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά των οικισµών
αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης των περιοχών της χώρας αναδεικνύοντας το «τοπίο» ως
οικονοµικό πόρο πέρα από την αξία του ως φυσικό ή πολιτιστικό πόρο. Εξάλλου ο σχεδιασµός
και η διαχείριση των «τοπίων» µε την έννοια του Ν3827/2010 αποτελούν ευθύνη της
κεντρικής πολιτείας µέσω της εφαρµογής πολιτικών και αντίστοιχων δράσεων.
Η ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος καθορίζει το δείκτη της ποιότητας ζωής - ένα
θέµα που αποτελεί κυρίαρχο µέληµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήµερα. Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας περιοχής αποτελεί κεντρική επιδίωξη της αναπτυξιακής
διαδικασίας και απαραίτητη προϋπόθεση για τη προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Η
ποιότητα ζωής ενός τόπου εµπλέκει τόσο τη ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, την
οικονοµική ανάπτυξη του, την κοινωνική του µορφοποίηση και το πολιτισµικό του
περιβάλλον.
Η οικονοµική ανάπτυξη σχετίζεται σαφώς και µε την ποιότητα του ανθρωπογενούς ή
αλλιώς δοµηµένου περιβάλλοντος. Κι ενώ ο τελευταίος όρος µπορεί συνήθως να αναφέρεται
στις τεχνικέ υποδοµές και τις κοινωνικές υπηρεσίες, η προστασία των παραδοσιακών
οικισµών από την υπέρµετρη οικοδοµική ανάπτυξη χωρίς ειδικούς κανονισµούς, η οποία
αφενός απαξίωσε το φυσικό τοπίο που περιέβαλλε τους οικισµούς αυτούς και αφετέρου
αγνόησε την αρχιτεκτονική κληρονοµιά της τοπικής παράδοσης, συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό
στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισµών αυτών µε πολλαπλασιαστικά
οφέλη.
Με βάση τα παραπάνω οι πρώην δήµοι Μαλίων και Επισκοπής είχαν επιδιώξει τον
χαρακτηρισµό τµηµάτων των οικισµών Μοχού, Σταµνιών και Επισκοπής ως παραδοσιακών.
Το τµήµα παραδοσιακών οικισµών του ΥΠΕΚΑ προχώρησε για τις δύο αυτές περιπτώσεις σε
σύνταξη µελέτης και σχεδίου προεδρικού διατάγµατος για τη θεσµοθέτηση του χαρακτηρισµού.
Πριν την υπογραφή των προεδρικών διαταγµάτων είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από το
συµβούλιο της επικρατείας. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου και στις δύο αυτές περιπτώσεις
(συνεδρίαση της 17-6-2010 για το Μοχό και της 16-2-2011 για Σταµνιούς – Επισκοπή)
διαπίστωσε κάποιες ανακολουθίες κατά την οριοθέτηση των οικισµών αυτών, και επισήµανε
την ανάγκη της κατά νόµο ορθής επαναοριοθέτησης των οικισµών.
Χαρακτηριστηκά αποσπάσµατα από τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων που είναι
σχεδόν «κοινά» και στις 2 περιπτώσεις:
«Αποκλείεται να περιληφθούν µέσα στα όρια του οικισµού περιοχές οι οποίες λόγω της
χρήσεώς τους (δάση, καλλιεργούµενες εκτάσεις κλπ), δεν αποτελούν µέρη του οικισµού.»
«5. … η οριοθέτηση των παραδοσιακών οικισµών γίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
κατόπιν προτάσεων του αρµοδίου Υπουργού. …
κατά την έννοια … των διατάξεων που αφορούν τον καθορισµό των ορίων των
αξιόλογων οικισµών, όπως αναλόγως σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, εφαρµόζονται στους
παραδοσιακούς οικισµούς, επί συνεκτικών παραδοσιακών οικισµών, το όριο, εάν δεν υπάρχει
εγκεκριµένο σχέδιο, καθορίζεται, κατ’ αρχήν, από την πλησιέστερη προς τον διαµορφωµένο
παραδοσιακό πολεοδοµικό ιστό του οικισµού γραµµή. Περιοχές δε, µε αραιότερη δόµηση,
µόνο κατ’ εξαίρεση µπορεί να περιλαµβάνονται εντός των ορίων του οικισµού, εφόσον
περιέχουν επαρκή αριθµό κτισµάτων, µε µικρή απόσταση µεταξύ τους, και συναποτελούν µε το
συνεκτικό τµήµα, τον διαµορφωµένο παραδοσιακό πολεοδοµικό ιστό του οικισµού. Αντιθέτως,
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αραιοδοµηµένα τµήµατα πέριξ του συνεκτικού παραδοσιακού ιστού, στα οποία υπάρχουν
µεµονωµένα κτίσµατα, όπως διάφορα λιθόκτιστα ή µη κτίσµατα που απαντώνται στην
ύπαιθρο, και τα οποία δεν αποτελούν µέρος του διαµορφωµένου πολεοδοµικού ιστού του
οικισµού, δεν µπορούν κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, να περιληφθούν νοµίµως
εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισµού.»
«7. …Ο καθορισµός των ορίων του οικισµού «…» µε την ανωτέρω «…» απόφαση
νοµάρχη Ηρακλείου δεν είναι έγκυρος, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται στην παρατήρηση 5,
αφενός διότι εχώρησε αναρµοδίως και αφετέρου διότι, κατά παράβαση των κανόνων
οριοθετήσεως των παραδοσιακών οικισµών, στα όρια του οικισµού περιελήφθησαν εκτός από
τα συνεκτικά τµήµατα και τις περιοχές µε αραιότερη δόµηση που αποτελούν τον διαµορφωµένο
πολεοδοµικό ιστό του, ευρύτατες αδόµητες εκτάσεις. Κατά συνέπεια … η διοίκηση
υποχρεούται, σε πολύ σύντοµο χρόνο, να προβεί σε εξ υπαρχής οριοθέτηση του οικισµού
αυτού, µε διάταγµα και µε βάση τα προεκτεθέντα νόµιµα κριτήρια.»
Στη συνέχεια και στα 2 πρακτικά προτείνονται οι όροι δόµησης των αραιοδοµηµένων ή
αδόµητων τµηµάτων, όπως πρέπει να καθοριστούν µετά τη νέα οριοθέτηση, ως εξής:
Για τον οικισµό Μοχού:
«Εφόσον δεν είναι νόµιµη η προαναφερθείσα οριοθέτηση, οι τοµείς Γ και ∆ που
περιβάλουν τον διαµορφωµένο πολεοδοµικό ιστό, καθόσον αφορά τη θέσπιση των όρων
δοµήσεώς τους, δεν δύνανται να αντιµετωπιστούν ως εντός ορίων οικισµού. … οι λοιποί όροι
και περιορισµοί δόµησης καθορίζονται ως εξής: α. ελάχστο εµβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000)
τµ β. µέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τηοι εκατό (10%) της επιφάνειας των ακινήτων. …»
Και για τους οικισµούς Σταµνιών – Επισκοπής:
«για τις αδόµητες και αραιοδοµηµένες εκτάσεις που περιβάλλουν το διαµορφωµένο
πολεοδοµικό ιστό των επίµαχων παραδοσιακών οικισµών, θα έπρεπε κατ΄αρχήν να ορισθεί
όριο αρτιότητας 4.000 τ.µ., δηλαδή το όριο που ισχύει στις εκτός σχεδίου περιοχές, δεδοµένου
ότι ως προς τους όρους δόµησής τους οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αντιµετωπισθούν ως
εντός ορίων οικισµού. Κατά συνεκτίµηση όµως του γεγονότος της διατηρήσεως σε ισχύ και της
εφαρµογής επί µακρό χρονικό διάστηµα της ανωτέρω 10074/85/4207/1986 νοµαρχιακή
αποφάσεως, είναι ανεκτό επί του παρόντος να ορισθεί για τις εκτάσεις αυτές όριο αρτιότητας
2.000 τ.µ., χωρίς παρεκκλίσεις, να απαγορευθεί δε εφεξής και µέχρι την προσήκουσα εκ νέου
οριοθέτηση των οικισµών, η κατάτµηση µεγαλύτερων ακινήτων, ή τουλάχιστον, να τεθεί όριο
κατατµήσεως όχι µικρότερο των 4.000 τ.µ.»
Το αποτέλεσµα της πρότασης του ΣτΕ θα είναι ότι πάνω από το 70% της έκτασης των εν
λόγω οικισµών θα τεθεί εκτός οικισµού, και γήπεδα που µέχρι πρότινος νοούνταν,
διαχειρίζονταν, φορολογούνταν ως οικόπεδα εντός οικισµών, πλέον θα βρεθούν εκτός
οικισµού.
Το γεγονός αυτό, δεν θα έχει συνέπειες µόνο για του ιδιοκτήτες των ακινήτων αλλά σε
συνδυασµό µε την προωθούµενη τάση του περιορισµού της εκτός σχεδίου δόµησης και
δεδοµένης της δυσκολίας που υπάρχει να δοµηθούν ακόµα και τα εντός οικισµού οικόπεδα,
εξαιτίας της κατάργησης της δυνατότητας παραχώρησης σε κοινή χρήση για δηµιουργία
κοινόχρηστου χώρου, µπορεί να δηµιουργήσει έξαρση της αυθαίρετης δόµησης εντός και εκτός
των οικισµών, πλήττοντας την ήδη ανεπαρκή χωροταξία της περιοχής.
Επίσης η αναµενόµενη υπέρµετρη αύξηση των αξιών των εντός οικισµού ακινήτων, θα
έχει συνέπειες για όλους τους νυν και µελλοντικούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής (αύξηση
της φορολογίας, αύξηση των ενοικίων, δυστοκία στις αγοραπωλησίες), ειδικά λαµβάνοντας
υπόψη και την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία.
Όλα τα παραπάνω δεν συνάδουν µε τη µέριµνα του άρθρου 24 του Συντάγµατος για την
αποζηµίωση των ιδιοκτητών εις βάρος των οποίων λαµβάνονται αυτά τα µέτρα. Αλλά ακόµα
και αν ήταν δυνατόν να ληφθεί µέριµνα για την αποζηµίωση των εν λόγω ιδιοκτητών, πάλι δεν
4
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θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τη
χωροταξία της περιοχής.
Το τµήµα παραδοσιακών οικισµών του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου τη υπηρεσία τους να
διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά µε τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, µας ζητά να αποστείλουµε
στοιχεία µε πληροφορίες για το χρονικό διάστηµα από ην ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
απόφασης νοµάρχη (4433/3495/3-6-1987 για το Μοχό & 10074/85/4207/26-5-1986 για
Σταµνιούς – Επισκοπή) µέχρι και σήµερα ως εξής:
Στοιχεία του υποθηκοφυλακείου για τον αριθµό των συµβολαιογραφικών πράξεων εντός
του ορίου των οικισµών, καθώς και των οικοδοµικών αδειών για ανέγερση κτιρίων,
χωρισµένα σε 2 οµάδες: προτεινόµενο παραδοσιακό τµήµα και αραιοδοµηµένο ή αδόµητο.
Στην πρόταση του ΥΠΕΚΑ υπάρχει η εξής δυσκολία υλοποίησης: Ακόµα και αν γίνει
δυνατό να συλλεχθεί το σύνολο των οικοδοµικών αδειών και µεταβιβάσεων για τις εν λόγω
περιοχές, είναι πρακτικά αδύνατο αυτές να διαχωριστούν στο συνεκτικό και αραιοδοµηµένο
τµήµα, γιατί αυτό προυποθέτει 1. την τοποθέτηση επί χάρτου όλων των οικοδοµικών αδειών
για τον προσδιορισµό της θέσης τους και 2. την ανάγνωση όλων των συµβολαίων προς
αναζήτηση του τοπωνυµίου που θα προσδιορίζει προσεγγιστικά τη θέση του ακινήτου.
Επιπρόσθετα θα µπορούσε να ζητηθεί η συνδροµή των δηµοτών, µε την υποβολή ατύπων
δηλώσεων ιδιοκτησίας, αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο.
Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει:
•
•

Τον τρόπο της οργάνωσης δηµόσιου διαλόγου για το θέµα στην δηµοτική κοινότητα
Μοχού και την τοπική κοινότητα Επισκοπής (ενηµέρωση – διαβούλευση).
Τον προσδιορισµό των κατευθύνσεων και των προτάσεων προς την αρµόδια διεύθυνση
του ΥΠΕΚΑ η οποία θα τις προωθήσει προς το Συµβούλιο της Επικρατείας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.), και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την οργάνωση συνελεύσεων των κατοίκων Μοχού, Σταµνιών και Επισκοπής
σύµφωνα µε το άρθρο 214 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)και το άρθρο 85 του
N.3852/2010 (Καλλικράτης,) προκειµένου οι τοπικές κοινωνίες της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μοχού και της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής να ενηµερωθούν για τη
διαδικασία και τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού µε Π.∆. τµηµάτων των
οικισµών Μοχού, Σταµνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών και να κάνουν
προτάσεις σχετικά µε το θέµα. Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών συνελεύσεων θα εισηγηθεί στο ∆.Σ.
για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 234/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΝΕΩΝ
( ακολουθούν οι υπογραφές των παρόντων)

Η Γραµµατέας
Μανουσάκη Ελένη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ανελάκης Γεώργιος

6

