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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  4/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  30/2013 
 
«Πεξί εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4039/2012 γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα 
ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ δώωλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ρξεζηκνπνίεζε κε 
θεξδνζθνπηθό ζθνπό». 
 
    Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/01-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο Σπύξνο            Πξόεδξνο Γ.Σ. 1. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Μηραιόπνπινο Μηραήι  Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.  2. Φαξακήο Αληώληνο 
3. Φξηζηάθνο Σηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3. Μέληεο Γεώξγηνο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 4. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. Σνπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
13. Λύξαο Φαξάιακπνο   
14. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο   
15. Πεηξάθεο Φξήζηνο   
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο   
17. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
21. Τζάθνο Πέηξνο   
22. Τζάθνο Κσλ/λνο   
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Σθάγθνο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Τδάθαο 
Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ληξώλ, 
Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο 
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Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Τ.Κ. 
Ταιάλησλ. 
   Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο. 
   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην ελδέθαην (11ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Σνπξιά Ισάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
     Σύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006) νη Γήκνη αλαιακβάλνπλ ηε 
κέξηκλα θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, όπσο ηελ πεξηζπιινγή θαη 
ελ γέλεη ηελ κέξηκλα ησλ αδέζπνησλ δώσλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
     Τελ παξαπάλσ ππνρξέσζε έξρεηαη λα επηζεκάλεη θαη ν Ν. 3852/2010 πνπ δηέπεη ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ Καιιηθξαηηθώλ Γήκσλ ζην άξζξν 94 (Πξόζζεηεο Αξκνδηόηεηεο Γήκσλ) πνπ 
αλαθέξεη ηελ πεξηζπιινγή αδέζπνησλ ζθύισλ θαη ηελ ίδξπζε ή βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ 
θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ. 
     Ο ηειεπηαίνο λόκνο γηα ηελ πξνζηαζία δεζπνδόκελσλ θαη αδέζπνησλ δώσλ (Ν.4039/2012) 
παξέρεη πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηαο από ηνπο 
Γήκνπο. 
     Δηδηθόηεξα ν Γήκνο ζπγθξνηεί κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πεληακειή επηηξνπή 
παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ απνηεινύκελε από δύν (2) 
κέιε από θηινδσηθά ζσκαηεία, ππνρξεσηηθά έλαλ (1) θηελίαηξν θαη έλαλ (1) εθπξόζσπν 
θπλεγεηηθνύ ζπιιόγνπ (άξζξν 9 παξ.12 Ν.4039). 
    Αξκόδηα αξρή εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ησλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο δώσλ,  ζήκαλζεο θαη 
θαηαγξαθήο απηώλ, είλαη ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ εθόζνλ δελ πθίζηαηαη 
θηεληαηξηθή ππεξεζία ζηνλ Γήκν (άξζξν 2 Ν. 4039). 
     Η δαπάλε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αδέζπνησλ δώσλ βαξύλεη ην Γήκν (άξζξν 4 παξ. 
3α  Ν. 4039), αιιά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκώλ 
ηνπ Γήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν, δύλαηαη λα επηβιεζεί κεηά από απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ αληαπνδνηηθό ηέινο (έσο 3 επξώ) αλά ζεκαηλόκελν δών (άξζξν 4 παξ. 3 
β), θαζώο θαη επηπξόζζεην θόζηνο γηα παξνρή ππεξεζηώλ εάλ ε ζήκαλζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ρώξν ηνπ Γήκνπ (άξζξν 4 παξ.5 Ν.4039). 
     Η πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ γίλεηαη κε ζπλεξγεία από άηνκα θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα ζηελ αηρκαισζία δώσλ ζπληξνθηάο, πνπ θαζνδεγνύληαη θαη 
ειέγρνληαη ζην έξγν ηνπο από θηελίαηξν, ν νπνίνο νξίδεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 
Κηεληαηξηθήο ηνπ Γήκνπ θαη, όπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί, από ην Γξαθείν Γεσξγηθήο 
Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή από ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (άξζξν 9 παξ.3 Ν.4039). 
     Η πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο κπνξεί λα αζθείηαη θαη από 
ζπλδέζκνπο Γήκσλ, θαζώο θαη από θηινδσηθέο ελώζεηο θαη ζσκαηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αξκόδην Γήκν, εθόζνλ απηά δηαζέηνπλ ππνδνκή, ζπληζηάκελε ζηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ 
ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή νρεκάησλ κεηαθνξάο δώσλ θαη αλζξώπηλν δπλακηθό κε εκπεηξία ζην 
ρεηξηζκό ησλ δώσλ. (Ν. 4039 άξζξν 9 παξ.1).  
     Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό θάζε Γήκνο ή όκνξνη ή ζπλεξγαδόκελνη Γήκνη ηδξύνπλ θαη 
ιεηηνπξγνύλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά θηεληαηξεία θαη θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο 
επηηξεπνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ελδηαθεξόκελα θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο ή θαη 
εζεινληέο θηιόδσνπο ζε ηδηόθηεηνπο ή  κηζζσκέλνπο ή παξαρσξνύκελνπο από ην Γεκόζην, ηελ 
Πεξηθέξεηα ή από ηδηώηεο ρώξνπο. Σηνπο Γήκνπο είλαη δπλαηόλ λα παξέρεηαη θαη νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε από δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ. Τα 
θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο απνηεινύλ ρώξνπο πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη 
πεξίζαιςεο θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα 
ελδηαηηήκαηα δώσλ ηνπ λ. 604/1977 θαη ηνπ π.δ. 463/1978. Ο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ όξσλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο αζθείηαη από ηελ αξκόδηα Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 604/1977. Τα 
πξνβιεπόκελα από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ δηνηθεηηθά πξόζηηκα θαζνξίδνληαη από 
1.000 έσο 10.000 επξώ. Υπό ηελ επνπηεία ησλ Γήκσλ, κπνξνύλ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ 
θαηαθύγηα ή θαη θηεληαηξεία αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη από θηινδσηθά ζσκαηεία θαη 
ελώζεηο, πνπ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν θηεληαηξηθό πξνζσπηθό (1 θηελίαηξνο αλά 50 δώα), ηελ 
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ηερληθή ππνδνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 604/1977 θαη ηνπ π.δ. 463/1978. (άξζξν 9 παξ.2 Ν.4039). 
     Τα αδέζπνηα δώα πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη ζύκθσλα κε γλσκάηεπζε ηνπ θηελίαηξνπ 
θξίλνληαη όηη είλαη πγηή, επαλεληάζζνληαη άκεζα ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ, εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηζπιιέγεζαλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί όηη έρνπλ 
ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά θαη όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκό 
θαη ζηείξσζε.  
    Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεζπνδόκελσλ θαη αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ε ππεξεζία ηεο 
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο εθνδηάδεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο αληρλεπηέο, ε δαπάλε αγνξάο ησλ 
νπνίσλ βαξύλεη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 
     Η επζύλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά πξνθαιείηαη από αδέζπνην δών βαξύλεη ην Γήκν 
(άξζξν 5 παξ. 2 Ν.4039).    
     Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ην Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο.    

ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ 
1. Τε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο Γεκνηηθνύ ή Γηαδεκνηηθνύ θαηαθπγίνπ 

αδέζπνησλ δώσλ, όπσο απηά νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
2. Τε δηεξεύλεζε πηζαλήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο (Πεξηθέξεηα, Φηινδσηθέο 

νξγαλώζεηο θιπ) θαζώο θαη κε ηνπο δήκνπο ηνπ Ννκνύ ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο θαη 
δηακόξθσζεο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο, ζύκθσλα κε ην Ν. 4039/2012. 

Δηδηθόηεξα ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Γ. Μνλεκβαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Πξόγξακκα πεξηζπιινγήο & πεξίζαιςεο αδέζπνησλ δώσλ. 
 Πξόγξακκα ζηεηξώζεσλ αδέζπνησλ δώσλ. 
 Δλεκέξσζε – επηκόξθσζε θαη πξναγσγή ηεο Φηινδσίαο. 
 Δθαξκνγή ηνπ Ν. 4039/2012 γηα ηε ζήκαλζε θαη επηηήξεζε από ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

       Τελ απνζηνιή αηηήκαηνο πξνο ηελ Π.Δ. Λαθσλίαο γηα ηελ ζπλδξνκή ηεο κε θηελίαηξν θαη 
παξαρώξεζε ησλ αγξνηηθώλ θηεληαηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηεηξώζεηο, ειεθηξνληθή ζήκαλζε, θ.ι.π.) κε δεδνκέλν όηη δελ 
ππεξεηεί θηελίαηξνο ζην δήκν καο θαη δελ δηαζέηεη αγξνηηθό θηεληαηξείν. 

3. Τελ απνζηνιή αηηήκαηνο πξνο ην Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηξηώλ (3) θαηάιιεισλ αληρλεπηώλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο (ζθάλεξ κηθξνηζίπ), ε δαπάλε 
αγνξάο ησλ νπνίσλ βαξύλεη ην παξαπάλσ Υπνπξγείν. 

4. Τελ απνζηνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο πξνο ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε θαη ηε ρνξήγεζε ζην δήκν καο εηδηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε 
δεδνκέλσλ. 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012, ησλ άξζξσλ 94 θαη 225 ηνπ 
Ν. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη Οκόθωλα  
1. Τελ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δεκηνπξγίαο Γεκνηηθνύ ή Γηαδεκνηηθνύ θαηαθπγίνπ 

αδέζπνησλ δώσλ, όπσο απηά νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
2. Τε δηεξεύλεζε πηζαλήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο (Πεξηθέξεηα, 

Φηινδσηθέο νξγαλώζεηο θιπ), θαζώο θαη κε ηνπο δήκνπο ηνπ Ννκνύ, ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο θαη 
δηακόξθσζεο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο, ζύκθσλα κε ην Ν. 4039/2012. 

Δηδηθόηεξα ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Πξόγξακκα πεξηζπιινγήο & πεξίζαιςεο αδέζπνησλ δώσλ. 
 Πξόγξακκα ζηεηξώζεσλ αδέζπνησλ δώσλ. 
 Δλεκέξσζε – επηκόξθσζε θαη πξναγσγή ηεο Φηινδσίαο. 
 Δθαξκνγή ηνπ Ν. 4039/2012 γηα ηε ζήκαλζε θαη επηηήξεζε από ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

      3. Τελ απνζηνιή αηηήκαηνο πξνο ηελ Π.Δ. Λαθσλίαο γηα ηελ ζπλδξνκή ηεο κε θηελίαηξν 
θαη παξαρώξεζε ησλ αγξνηηθώλ θηεληαηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηεηξώζεηο, ειεθηξνληθή ζήκαλζε, θ.ι.π.), κε δεδνκέλν όηη δελ 
ππεξεηεί θηελίαηξνο ζην δήκν καο θαη δελ δηαζέηεη αγξνηηθό θηεληαηξείν. 
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4. Τελ απνζηνιή αηηήκαηνο πξνο ην Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θαηάιιεισλ αληρλεπηώλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο (ζθάλεξ κηθξνηζίπ), ε 
δαπάλε αγνξάο ησλ νπνίσλ βαξύλεη ην παξαπάλσ Υπνπξγείν. 

5. Τελ απνζηνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο πξνο ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηε ρνξήγεζε ζην δήκν καο εηδηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή 
βάζε δεδνκέλσλ. 
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  30/2013. 
 

   Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                 Ο Γξακκαηέαο                    Τα Μέιε 

 Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

Φξηζηάθνο Σηαύξνο Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λύξαο Φαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Φξήζηνο 
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Τζάθνο Πέηξνο 
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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