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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αριθµ. Απόφασης 541/2011 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 

 

Θέµα: Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης του δηµοτικού φόρου (∆Φ) του 

∆ήµου Χερσονήσου, για το έτος 2012 

Σήµερα την 13η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Χερσονήσου στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) ύστερα από 

την, µε αρ. πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που 

δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων  67 και 68 του Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

είκοσι εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους τέσσερεις (4) Προέδρους 

/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) 

Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν: 

       

 Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

     Παρόντες  

1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος 

∆.Σ 

2 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 15 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος 

∆.Σ 

3 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 16 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος  ∆Σ 

4 Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 

5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ 

6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 

7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος  ∆.Σ 20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ 

8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ 21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος  ∆Σ 

9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 22 Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ 

10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ 23 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος 

∆Σ 
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11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ. 24 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ 

12 Πλευράκης  Εµµανουήλ,, Μέλος ∆.Σ. 25 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος  

∆Σ 

13 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 26 Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος, Μέλος 

∆Σ 

         

Απόντες  

1. Σέγκος Ιωάννης, 

Μέλος ∆.Σ. 

 

Ο οποίος δε προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα  

µε την αριθµ. πρωτ. 34378/09-12-2011 

πρόσκληση του Προέδρου. 

 

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

          Παρόντες          

  1.Τσαπάκης Αλέξανδρος Λ.Χερσονήσου 

  2. Αναγνωστάκης Εµµανουήλ Γουβών 

  3. Μαυροφοράκης Ιωάννης Κ.Βάθειας   

  4. Αργυράκης Κω/νος  Κρασίου   

         Απόντες   

 Κανείς    

 

Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 

  Παρόντες                      Απόντες 

1.Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 

2.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων 

3.Κουνενός Αντώνης, Γουβών  

4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής  

             

                  

Κανείς  

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα  µε 

την αριθµ. πρωτ. 34378/09-12-2011 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 για την τήρηση των πρακτικών. 

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 26 

µέλη–  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω το  παρακάτω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης. 

  

Θέµα 1ο: Περί αναπροσαρµογής και εναρµόνισης του δηµοτικού φόρου του  

∆ήµου Χερσονήσου, για το έτος 2012 

  Αριθµός Απόφασης   541/2011 

Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε 

υπόψη του Σώµατος τη σχετική εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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      Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80, οι δήµοι και οι κοινότητες 

επιτρέπεται να επιβάλλουν υπέρ αυτών, µε απόφαση του συµβουλίου τους, φόρο 

για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εµπορικής ή 

βιοµηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά µετρητή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ. 

   Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες µονάδες 

από έξι µέχρι εικοσιπέντε δραχµές κάθε έτος, (από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ) 

κατά τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφάνειας στεγασµένου χώρου, ανάλογα µε 

την περιοχή στην οποία βρίσκεται. (άρθρο 25 παρ. 13  Ν. 1828/89) 

   Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται µέχρι τέλους του µηνός 

Οκτωβρίου, και κοινοποιείται στην ∆ΕΗ µέχρι και της 30ης Νοεµβρίου κάθε 

έτους, οι δε οριζόµενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του 

µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους και µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως 

της αποφάσεως.  

   Οι καθοριζόµενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρµόζονται κατά την 

διάρκεια του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η σχετική 

απόφαση. (άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80) 

   Προκειµένου περί µη στεγασµένου χώρου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται 

κατά τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφανείας, στο µισό του συντελεστή που 

ορίζεται για τους στεγασµένους χώρους.  (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80)  

   Ο συντελεστής αυτός µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου µέχρι 20% για κάθε οικονοµικό έτος. (άρθρο 25 παρ. 13  

Ν. 1828/89) 

     Ο φόρος των ηλεκτροδοτούµενων χώρων (ν. 1080/80) όπως διαµορφώνεται 

εκάστοτε, µπορεί να προσαυξάνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου, περαιτέρω µέχρι 25% προκειµένου το πρόσθετο αυτό ποσό να 

διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και 

συντήρησης των σχολείων. (άρθρου 113 παρ. 6  Ν. 1892/90) 

     Ο δήµος ή η κοινότητα γνωστοποιεί στην ∆ΕΗ ένα µόνο συντελεστή για το 

φόρο, ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος επί το εµβαδόν, αποδίδει ποσό ίσο προς το 

προκύπτον εκ του γινοµένου του πραγµατικού εµβαδού επί τον κατά κατηγορία 

συντελεστή. 

    Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωµή του επ' ονόµατι του εκδιδόµενου 

λογαριασµού καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττεται µαζί µε 

αυτόν ενιαίως από τη ∆.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον αριθµό των εκδιδόµενων 

κάθε χρόνο λογαριασµών. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80)  

    Το ποσό του φόρου προκύπτει µε τον πολλαπλασιασµό των ανά µετρητή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ∆ΕΗ τετραγωνικών µέτρων επιφανείας του 

χώρου, επί τον συντελεστή του φόρου.  

    Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των 

νόµων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 

(Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ∆ΕΗ νοούνται 
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οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ∆ΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 

προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

     Σύµφωνα µε την αριθ. 45/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης:  «Συνεπώς στην περίπτωση που στις δηµοτικές ενότητες ή στις 

δηµοτικές/τοπικές κοινότητες του νέου δήµου ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές 

τελών ….. και εν γένει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των κατά νόµο ή βάσει 

κανονιστικών αποφάσεων, υπόχρεων, …. Το ζήτηµα της εξοµοίωσης αυτών 

(εξίσωση συντελεστών επιβολής, σκοπιµότητα και όροι επιβολής πρέπει να 

εξεταστεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου» για την εναρµόνιση των 

συντελεστών ∆Φ, την επέκταση εφαρµογής για λόγους φορολογικής ισότητας και 

αναλογικότητας σε όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές ενότητες.  

     Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 

οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται η 

προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την 

παρούσα κατάσταση εισηγείται µεταξύ άλλων µε την υπ’ αριθ.  767 /2011 απόφασή 

της τα κάτωθι:  

 Παρούσα Κατάσταση 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΦΟΡΟΣ
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ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΛΙΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

€/ΤΜ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Α∆Σ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,45 385/2009 

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,23 385/2009 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΒ∆ΟΥ ΚΕΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

€/ΤΜ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Α∆Σ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,42 385/2009 

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,21 385/2009 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

€/ΤΜ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Α∆Σ 

ΟΙΚΙΑΚΟ ∆Φ 0,27 6/2008 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ∆Φ 0,27 6/2008 

 

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΙ  ΜΑΛΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

         ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

 

Έσοδα  

 

  Με βάση τα τ.µ. από τη ∆ΕΗ (αρχείο 31/12/2010) δίδονται οι παρακάτω 

υπολογισµοί εσόδων από ∆.Φ. µε την παραδοχή ότι όλοι οι αριθµοί παροχής 

λειτούργησαν για ένα πλήρες έτος (365 ηµέρες). Ο Μ.Ο για όλη τη διοικητική 

περιφέρεια του νέου ∆ήµου Χερσονήσου, υπολογίζεται σαν Μ.Ο.= συνολικό ποσό / 

συνολικά τετραγωνικά µέτρα. 

 

∆Φ 

ΟΙΚΙΕΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ τ.µ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ                             € 

ΛΙΜ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 761.301,00 0,45 342.585,45 

ΛΑΓΚΑ∆Α/ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 440.753,00 0,42 185.116,26 

ΜΑΛΙΑ 221.220,00 0 0,00 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 105.168,00 0 0,00 

ΓΟΥΒΕΣ 730.884,00 0,27 197.338,68 

ΣΥΝΟΛΟ/Μ.Ο. 2.259.326,00 0,32 725.040,39 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆Φ 725.040,39 € 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

∆Φ 0,32€/τ.µ. έτος για στεγασµένους χώρους, 

∆Φ 0,16€/τ.µ. έτος για µη στεγασµένους, 

   σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου. 

   Ως φόρος µπορεί να διατεθεί ως ανειδίκευτο έσοδο, για την εκπλήρωση 

οποιουδήποτε σκοπού του ∆ήµου.   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α  

Στεγασµένοι χώροι 

∆Φ 

ΟΙΚΙΕΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ τ.µ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.803.589,00 0,32 897.148.48 

ΣΥΝΟΛΟ ∆Φ                                      € 897.148.48 

Μη στεγασµένοι χώροι 

∆Φ µη 

στεγασµένων 525.000,00 0,16 84.000 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    ∆Φ                   € 981.148,48 

 

Στη ∆ΕΗ θα σταλεί ο συντελεστής 0,32€/τ.µ. έτος. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν 

σχετικά .            

     Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

1) το άρθρο 10 παρ.1,2,3 του Ν.1080/80 

2) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011 

3) το  άρθρο 25 παρ. 13  Ν. 1828/89 

4) το άρθρο 113 παρ. 6  Ν. 1892/90 

5) την παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

6) την υπ’ αριθ. 767/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Εγκρίνει την επέκταση της εφαρµογής – επιβολής του δηµοτικού φόρου (∆Φ) 

και στις ∆ηµοτικές Ενότητες  Μαλίων και Επισκοπής του ∆ήµου Χερσονήσου 

2. Αναπροσαρµόζει τους συντελεστές δηµοτικού φόρου για κάθε στεγασµένο ή µη 

χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εµπορικής ή βιοµηχανικής χρήσης 

που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου, ανά µετρητή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ (ή του εκάστοτε εναλλακτικού 
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προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας), σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.1,2,3 του 

Ν.1080/80, που θα ισχύουν  από 1/1/2012 και καθορίζει ενιαίους 

συντελεστές δηµοτικού φόρου για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου  

Χερσονήσου (ο οποίος αποτελείται από τις ∆ηµοτικές Ενότητες Γουβών, 

Επισκοπής, Μαλίων και Χερσονήσου) κατά τετραγωνικό µέτρο  ως εξής: 

� συντελεστής για στεγασµένους χώρους σε 0,32 ευρώ ανά τ.µ 

ετησίως και για τους µη στεγασµένους χώρους στο µισό του 

παραπάνω συντελεστή, δηλαδή σε 0,16 ευρώ ανά τ.µ 

� Στη ∆ΕΗ θα σταλεί ο συντελεστής 0,32€/τ.µ. έτος. 

� ως φόρος µπορεί να διατεθεί ως ανειδίκευτο έσοδο για την 

εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού του ∆ήµου. 

3. Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωµή του επ' ονόµατι του εκδιδόµενου 

λογαριασµού καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττεται µαζί 

µε αυτόν ενιαίως από τη ∆.Ε.Η. (ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας), σε δόσεις ίσες προς τον αριθµό των εκδιδόµενων κάθε 

χρόνο λογαριασµών.  

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-1-2012 και µέχρι την κατάργηση ή την 

τροποποίησή της. Κάθε άλλη προηγούµενη όµοια απόφαση καταργείται.   

5. Η απόφαση να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β∆ 

24/9-20.10.1958  

 

Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης µειοψήφησαν : 

oι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπελιβάνης Νικόλαος, Ανυφαντάκης 

Εµµανουήλ, Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Λουλουδάκης 

Απόστολος, Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία,  Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος επειδή οι 

δηµότες και οι επιχειρήσεις ήδη έχουν υποστεί δυσβάσταχτα οικονοµικά 

βάρη, η παρούσα αναπροσαρµογή θα επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονοµική 

τους κατάσταση. 

 

� Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό  541/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως: 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ανελάκης Γεώργιος  Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος 

  Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων 

  Μαστοράκης Ιωάννης 

  Χειρακάκης Γεώργιος 

  Μακράκης Γεώργιος 

  Ανυφαντάκης Εµµανουήλ  

  Μεραµβαλιωτάκης Γεώργιος 

  Ζερβάκη Ιωάννα 

  Βασιλάκης Μιχαήλ  

  Πλευράκης Εµµανουήλ 
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  ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 

  Σταυρουλάκης Νικόλαος 

  Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

  Βουράκης Ιωάννης 

  Μπαγουράκης Γεώργιος 

  Φανουράκης Ζαχαρίας 

  Αργυράκης Νικόλαος 

  Μπελιβάνης Νικόλαος 

  Χατζάκης Ευάγγελος 

  Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ 

  Μουντράκης Ιωάννης 

  Λουλουδάκης Απόστολος 

  Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 

  Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος 

          Η Γραµµατέας   

                   

      Μανουσάκη   Ελένη                 

Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 

 

∆ανελάκης Γεώργιος 

 

           
 
 


