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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88/2021 ΔΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 

14/26-10-2021 τακτικής με 

τηλεδιάσκεψη, συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί λήψης απόφασης έγκρισης αναγκαίων 

ενεργειών για τον ΟΕΔΑ Γραμματικού 

Δήμου Μαραθώνος. 

 

 

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 15:00 μ..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη , 14η  τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του     Κ    55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/Α/30-3-2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020   Δ  
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1  ) εγκύκλιο του Υπουργείου  σωτερικών, καθώς και την 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-

2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ  

20523/22-10-2021  πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ  κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα  στην οποία αναφέρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις). 
 φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  τριάντα  τριών  (33) μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι 

πέντε   (25)  μέλη, ήλθε η Συνεδρίαση  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος  

2. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος    

3.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος  

5. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

6.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

8. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Αντιδήμαρχος    

9. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος  

10. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

11. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   (αποχώρησε πριν 

τη συζήτηση του  18ου τακτικού θέματος) 

12. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

13. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

14. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος     

15. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

16.  ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

17. ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

19. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος     

20. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος   

21. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος   

22. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

23. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   (αποχώρησε 

πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος , ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας) 

24. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  (αποχώρησε 

πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος) 

25. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος    (αποχώρησε 

πριν τη συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος) 

   
 

 

26. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

27. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

28. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

29. ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

30. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός 

Σύμβουλος  

31. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

32. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός 

Σύμβουλος   

33. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός 

Σύμβουλος  
 

 

 
 

 

Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες 

διατάξεις.  
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Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής 

συνεδρίασης  

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Στέργιο  Τσίρκα, ο οποίος  

εισηγήθηκε το 1
 ο
 τακτικό θέμα, ως εξής: 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Μετά την παράνομη ρίψη άγνωστης προέλευσης απορριμμάτων στο Γραμματικό τα 

ξημερώματα της 30ης Σεπτέμβρη, πράξη που έγινε εν κρυπτώ μέσα περί τις 04:00, 

προφανώς για να μην υπάρξουν άμεσες αντιδράσεις, βρισκόμαστε σήμερα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για να καταδικάσουμε, πιστεύω ομόφωνα, την ενέργεια αυτή. 

 

Αμέσως μόλις πληροφορήθηκα το γεγονός επικοινώνησα με τον Περιφερειάρχη και 

του εξέφρασα με έντονο τρόπο τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις μας και του θύμισα 

ότι είχε προσωπικά δεσμευτεί πως δεν πρόκειται να γίνουν ρίψεις πριν από την 

κατασκευή των νέων μονάδων επεξεργασία που έχει εγκρίνει ο ΕΣΔΝΑ και τις οποίες 

εμείς αντιμαχόμαστε και γι’ αυτό άλλωστε έχουμε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα 

κατά της διαδικασίας δημοπράτησής τους.  

 

Επιπλέον προετοιμάζουμε, εξ αιτίας της ρίψης των απορριμμάτων, καταγγελία στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα προστασίας του Περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται να δεχτούμε τετελεσμένα, όπως η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. 

Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η χρήση όλων των νόμιμων μέσων ώστε να 

αποτρέψουμε το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στον τόπο μας, όμως αν 

χρειαστεί θα είμαι προσωπικά μπροστά – ως πρώτος πολίτης του Δήμου – ενάντια 

στην προσπάθεια λειτουργίας της παράνομης εγκατάστασης. 

 

Τα απορρίμματα που ρίχτηκαν στο Γραμματικό, αν χρειαστεί, θα τα απομακρύνουμε 

με μέσα του Δήμου. 

 

Σας καλώ σήμερα, να δεσμευτούμε για μια ακόμα φορά, όλοι μαζί ό,τι δεν θα 

επιτρέψουμε τη λειτουργία της ΟΕΔΑ Γραμματικού, έτσι όπως σχεδιάζεται από τη 

διοίκηση της Περιφέρειας. Δεν πρέπει και δεν θα αφήσουμε τα εγκλήματα που έχουν 

γίνει στο παρελθόν να επαναληφθούν, ούτε θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των 

παιδιών μας, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν να 

επιβαρύνονται μόνο συγκεκριμένες περιοχές, να συζητάμε για νέο Περιφερειακό 

Σχεδιασμό και οι άμεσα εμπλεκόμενοι δηλαδή οι δήμοι να μην λαμβάνονται υπόψη. 

Ούτε είναι σωστό να μην υπάρχει σχεδιασμός για αναλογική και ισότιμη συμμετοχή 

όλων, ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της εγγύτητας και «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως ψηφίσουμε: 

Α) Να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα προστασίας του Περιβάλλοντος, για τη ρίψη των απορριμμάτων 

στην ΟΕΔΑ Γραμματικού 

Β) Την υποβολή αιτήματος για απομάκρυνση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια 

Αττικής και σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους της, την απομάκρυνσή τους με ίδια 

μέσα.  

Στην συνέχεια πήρε το λόγο, ο δημοτικός σύμβουλος και Επικεφαλής της 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» κ. Νίκος Στεφανίδης, ο οποίος 

μεταξύ των άλλων, δήλωσε τα εξής: 
   

Για την συνεδρίαση του ΔΣ Μαραθώνα στις 26/10/2021 και την εισήγηση του 

κ. Δημάρχου για το θέμα του ΧΥΤΑ η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» έχει τις 

εξής παρατηρήσεις και προτάσεις.  

ΑΔΑ: ΩΤ9ΑΩΛΜ-ΦΧ8
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Η απόφαση του Δ.Σ. για τον ΧΥΤΑ θα πρέπει να έχει και πρακτικές ενέργειες και να 

μην είναι άλλη μια απόφαση, όπως αυτή που πήρε το ΔΣ στις 28/01/2021, στην 

οποία αρνηθήκατε την κλιμάκωση των αγωνιστικών ενεργειών που σας 

προτείναμε. 
Με την εισήγησή σας για άλλη μια φορά, εάν ψηφιστεί, θα είναι μία απόφαση 

εκτόνωσης της κατάστασης. Ήδη και χωρίς απόφαση του ΔΣ θα μπορούσατε με 

απόφαση Δημάρχου (όπως κάνετε και σε άλλες περιπτώσεις κι έρχεστε εκ των 

υστέρων να τις επικυρώσετε στην ΟΕ και το ΔΣ) να είχατε απομακρύνει τα σκουπίδια 

και να είχατε ζητήσει την παρέμβαση του Εισαγγελέα Περιβάλλοντος. Ήδη 

υποβαθμίσατε το θέμα αρνούμενοι την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ, όπως σας 

ζήτησε η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» με επιστολή της στις 4/10/2021 και 

18/10/2021, να κάνετε. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» επανέρχεται με συγκεκριμένες συγκεκριμένες 

πρακτικές ενέργειες και προτάσεις. Η απόφαση του ΔΣ να είναι στην κατεύθυνση: 

1) Συγκέντρωση στις 9/11/2021 στον ΕΔΣΝΑ ημέρα δημοπράτησης των 

καταστροφικών έργων για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η οποία θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα «τερτίπια» κάποιων. 

2) Συγκέντρωση την ημέρα ψήφισης του νέου ΠΕΣΔΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

μαζί με τις επιτροπές της Δυτικής Αττικής. 

3) Παρέμβαση προς την ΕΕ και  το ΔΣ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος είναι δικαιούχος και πάροχος του έργου που 

θα μας καταστρέψει και απαίτηση να πάρει πίσω την απόφασή του. 

4) Ο αντιπρόσωπος του Δήμου στον ΕΔΣΝΑ να φέρει το θέμα στο ΔΣ και να 

απαιτήσει να μην προχωρήσει το έργο. 

5)  Να γίνει παρέμβαση στους φορείς των υπουργείων και στην ίδια την κυβέρνηση 

για το σταμάτημα της χρηματοδότησης της προμελέτης και μελέτης για την ΜΕΑ 

στον ΟΕΔΑ Γραμματικού, στα υπουργεία και την ΕΕ για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και τη μη ένταξη της «Πράξης» για το έργο 50.000.000, ζητώντας τα 

χρήματα αυτά να δοθούν για τον πολιτισμό και τη διαφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

6)  Ο Δήμος να συμβάλλει με πρακτικά μέτρα φύλαξης στις οδούς που οδηγούνε 

στον ΧΥΤΑ. 

7)  Το ΔΣ να καλέσει τους συλλόγους και τα σωματεία που υπογράφουν κατά του 

ΧΥΤΑ να συνεδριάσουν τα ΔΣ και να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις για 

την στήριξη των αγωνιστικών ενεργειών που χρειάζονται. 

 

Κατόπιν ο   Πρόεδρος    κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. 

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, με χρήση ηλεκτρονικής 

και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   

Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου κ. Ν. Στεφανίδη, και τις τοποθετήσεις και 

προτάσεις των δημοτικών συμβούλων και του Προέδρου της Κοινότητας Βαρνάβα, οι 

οποίες αναγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας 

συνεδρίασης  

 

Αποφασίζουν ομόφωνα  : 

Α) Να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα προστασίας του Περιβάλλοντος, για τη ρίψη των απορριμμάτων 

στην ΟΕΔΑ Γραμματικού 

Β) Την υποβολή αιτήματος για απομάκρυνση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια 

Αττικής (χρονική προθεσμία δέκα (10) ημερών)  και σε περίπτωση άρνησης εκ 

μέρους της, την απομάκρυνσή τους με ίδια μέσα.  

1. Συγκέντρωση στις 9/11/2021 στον ΕΔΣΝΑ ημέρα δημοπράτησης των 

καταστροφικών έργων για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η οποία θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα «τερτίπια» κάποιων. 
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2. Συγκέντρωση την ημέρα ψήφισης του νέου ΠΕΣΔΑ στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο μαζί με τις επιτροπές της Δυτικής Αττικής. 

3. Παρέμβαση προς την ΕΕ και  το ΔΣ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος είναι δικαιούχος και πάροχος του έργου 

που θα μας καταστρέψει και απαίτηση να πάρει πίσω την απόφασή του. 

4. Να γίνει παρέμβαση στους φορείς των υπουργείων και στην ίδια την 

κυβέρνηση για το σταμάτημα της χρηματοδότησης της προμελέτης και 

μελέτης για την ΜΕΑ στον ΟΕΔΑ Γραμματικού, στα υπουργεία και την ΕΕ 

για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη μη ένταξη της «Πράξης» για το έργο 

50.000.000, ζητώντας τα χρήματα αυτά να δοθούν για τον πολιτισμό και τη 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

5.  Ο Δήμος να συμβάλλει με πρακτικά μέτρα φύλαξης στις οδούς που οδηγούνε 

στον ΧΥΤΑ. 

6.  Το ΔΣ να καλέσει τους συλλόγους και τα σωματεία που υπογράφουν κατά 

του ΧΥΤΑ να συνεδριάσουν τα ΔΣ και να προχωρήσουν σε Γενικές 

Συνελεύσεις για την στήριξη των αγωνιστικών ενεργειών που χρειάζονται. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΔΕΧΘΕΙ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2021   

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση.  

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Ακριβές απόσπασμα   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ    

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

.  

 

1. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος    

2.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

3. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος  

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

5.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

7. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

8. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος  

9. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

10. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

11. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

12. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

13. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

14. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

15.  ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

16. ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

18. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος     

19. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος   

20. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος   

21. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

22. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος     

23. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος 

24. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος       
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