
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ  

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ.: 2ης /05.11.2020 

σνεδρίαζης Γημοηικής Δπιηροπής Γιαβούλεσζης. 

ηνλ Κνξπδαιιό, ζήκεξα 05 Ννεκβξίνπ 2020  εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 18.30 ζπλήιζε ε 2ε -Δμ Αλαβνιήο ιόγσ κε απαξηίαο πλεδξίαζε- 

Μέζσ Σειεδηάζθεςεο  ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο  γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο 

ηεο Γεκόζηαο Τγείαο,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 

11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α΄/11.03.2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19  θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. πξση.: 18318/13.03.2020 εγθπθιίνπ ηνπ  

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε 

αξηζκ. πξση.: 20930/31.03.2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 29114/2020 (ΦΔΚ 

1780/Β΄/10.05.20), αιιά θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.4555/2018 

θαη ύζηεξα από ηελ πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

κε αξηζκ. πξση.:18701/23.10.2020, πνπ λόκηκα επηδόζεθε ζε όινπο ηνπο 

θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζε απηήλ. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

Πρόεδρος: Μερόπη Καηζάνοσ – Κοσηζοδόνηη 

ΤΝΓΤΑΜΟΗ: 

1. «ΠΟΛΗΣΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ».  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 

ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΟΤΡΓΟΜΗΥΑΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΑΚΖ Αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 

2.  «ΓΖΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ».  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΑΡΣΔΜΗ ΓΗΑΝΝΑΣΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΠΑΡΟΤΑ 

  



3. «ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΣΑΤΡΟ ΒΑΛΑΜΖ Σαθηηθό κέινο. ΠΑΡΧΝ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΜΑΣΟΝΗΚΟΛΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

 

4.  «ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ».  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΝΝΑ ΣΕΑΒΑΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΑΛΔΞΖ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΠΑΡΧΝ 

 

5.  «ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΜΠΡΟΣΑ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΠΑΡΧΝ 
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΓΚΧΝΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΠΑΡΟΤΗΑ 

 

ΦΟΡΔΗ:  

1. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΟΤΗΚΖ ΥΟΛΖ «ΑΛΤΠΗΟ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΔΦΑΛΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

2. ΑΝΑΑ ΕΩΖ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ  
ΔΤΓΔΝΗΑ ΜΠΑΣΜΑΝΟΓΛΟΤ – ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΑΓΚΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΠΑΡΟΤΑ 

 

 

3. ΥΟΡΟΩΓΖ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΜΑΡΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΜΑΡΗΝΑ ΛΤΜΠΔΡΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 

4. ΔΝΩΖ ΓΟΝΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΛΟΤΡΖ – ΚΑΛΑΡΧΣΖ Σαθηηθό κέινο. ΠΑΡΟΤΑ 
ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΤΛΧΝΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

 



5. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΝΩΖ Σ.Δ. Γ΄ ΚΑΣΑΡΣΗΖ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

6. Γ.Ν.Γ.Α. Ζ «ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΡΓΤΡΧ ΥΡΤΑΓΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 

 

 

7. ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΣΔΛΛΑ ΜΠΔΛΗΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ – 
ΠΑΠΑΣΑΘΖ 

Αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 

8. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΝΣΧΝΗΟ ΜΟΤΡΑΣΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

9. ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΔΥΖ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΔΛΔΝΖ ΛΔΟΝΣΗΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
         ΑΠΟΤΑ 

 

10. Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΛΑΕΑΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΜΗΣΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

11. ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΝΣΗΩΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ «ΔΤΞΔΗΝΟ ΠΟΝΣΟ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΝΟΝΗΓΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
 ΔΤΣΑΘΗΟ ΚΟΜΗΓΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

 

12. ΤΛΛΟΓΟ ΔΜΠΟΡΩΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΦΟΡΗΓΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΧΝΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΠΑΡΧΝ 

 

 

 



13. 8ο ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΝΗΚΑΗΑ – ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΚΑΣΔΡΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΗΧΑΝΝΖ ΣΕΟΤΜΑΚΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

14. ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΖΣΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ ΚΡΖΣΖ». 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΜΗΝΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΜΑΡΚΟ ΝΟΜΗΚΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

15. ΗΡΗΓΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΟΤΛΣΑΝΑ ΟΤΛΟΤΨΣΕΟΓΛΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΡΑΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 

16. ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΠ. ΠΩΛΖΣΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΑΠΟΡΗΓΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤΝΗΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

17. ΜΔΡΗΜΝΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΜΑΡΟΤΛΗΧ ΡΟΤΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΕΧΖ ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

18. ΔΞΩΡΑΪΣΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

«ΔΛΠΗΓΑ» 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΑ ΜΠΟΤΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΛΔΜΟΝΗΑ ΦΗΛΗΝΣΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 

19. ΔΝΩΖ ΣΡΗΣΔΚΝΩΝ ΝΟΜΟΤ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΝΖΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ ΥΑΡΗΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΘΔΟΥΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

20. ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΝΗΚΑΗΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΠΑΣΔΡΑ ΕΧΡΕΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 



21. Α.Ο.Γ.Κ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΡΜΠΗΝΖ ΔΤΓΟΞΗΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

22. ΠΑΜΠΔΗΡΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑΑΠΟΤΗΑ 
ΜΑΡΗΑ ΛΔΗΒΑΓΗΣΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΜΑΡΗΑ ΒΑΡΓΟΤΝΗΧΣΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 

23. Α.Ο. ΑΗΟΛΟ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ ΛΟΤΚΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

 

24. Α.Ο. ΠΤΡΟ ΛΟΤΖ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΤΛΟΤΜΠΑΡΗΣΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

25. Α.Ο.Α.Ο.Γ.Κ. ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

 

26. Α.. ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΟΗ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΥΡΖΣΟ ΜΑΓΚΛΑΡΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

 

27. Α.Γ.. ΑΡΣΔΜΗ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΗΧΡΓΟ ΑΡΑΝΣΔΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΡΑΝΣΔΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

28. Γ.Α..Κ. ΠΖΓΑΟ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΟΤΚΗΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΜΑΝΧΛΖ ΠΑΠΑΣΔΦΑΝΑΣΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

 

29. Γ.. ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΣΑΘΖ ΣΡΑΒΑΚΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 



30. Α.Ο. ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΝΔΟΛΑΗΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΧΚΡΑΣΖ ΠΣΔΡΝΔΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

31. Α.Ο. ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΚΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΚΧΝ/ΝΟ ΣΟΜΑΕΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

32. Γ.Δ. ΘΤΔΛΛΑ – ΑΥΗΛΛΔΑ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΤΜΔΧΝ ΚΑΡΑΟΤΛΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

33. ΑΔΣΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΟΤΓΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

34. ΔΡΜΖ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΗΡΗΧΣΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

35. ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΝΗΚΖΣΑ ΝΗΚΟΛΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 

 

36. ΓΗΑ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΑΜΒΑΚΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

ΛΑΪΚΑ ΜΔΛΖ: 

1.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΧΡΑ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΤ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΓΧΝΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 
2.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΠΔΣΡΟ ΒΗΓΑΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΑΡΓΤΡΟΤΛΑ ΣΗΝΣΕΟΤΡΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

  



3.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ Σαθηηθό κέινο. ΠΑΡΧΝ 
ΣΑΜΑΣΗΟ ΚΑΝΣΑΡΑ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 

4.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΚΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΑΝΑΣΑΗΑ ΥΡΟΝΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΟΤΑ 

 
5.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΥΡΖΣΟ ΚΑΛΑΦΑΣΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΑΝΣΧΝΗΟ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 
6.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΜΑΡΗΑ ΥΑΗΚΑΛΖ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΟΤΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΚΑΡΗΟΤ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 
7.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΑΝΣΧΝΗΟ ΒΛΑΥΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΖΛΗΑ ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 
  

8.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΔΜΔΝΔ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΓΔΧΡΓΗΟ – ΦΧΣΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

 
 

9.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤΗΑ/ΑΠΟΤΗΑ 
ΚΧΣΑ ΓΑΠΑΡΗΝΑΣΟ Σαθηηθό κέινο. ΑΠΧΝ 
ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο  
ΑΠΧΝ 

  
 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο:  

Ο Γήκαξρνο ηεο πόιεο θνο Νηθόιανο Υνπξζαιάο. 

Οη  Αληηδήκαξρνη θ.θ.: Κπξηάθνο Σδέξπνο. Γεώξγηνο Γεκόπνπινο, ηέθαλνο 

Βαγελάο. 



Ο  Δληεηαικέλνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θνο Φίιηππνο  Θενθηιίδεο. 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θνο Αξηζηείδεο Νάθαο.  

Ζ Δηδηθή ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα Παηδείαο θα Νέιιπ Μνζρνλά. 

Ο κοσ Πάνοσ Καπαςάσ  εκπροςωπϊντασ τουσ Επαγγελματίεσ τθσ Αγίου 

Γεωργίου. 

Ο κοσ Δθμιτριοσ  Ηωγόγιαννθσ, Πρόεδροσ τθσ ΔΘΜ.Σ.Ο. Νζασ Δθμοκρατίασ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Μετά τισ ευχαριςτίεσ τθσ ςτουσ παρόντεσ προκειμζνου να 

ςυηθτθκοφν τα κζματα που αναγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ και 

αναφορικά με το προςχζδιο του προχπολογιςμοφ, ευχικθκε να 

περιοριςτοφν τα νζα μζτρα τθ πανδθμίασ, εξαντλϊντασ κάκε μζςο για τθ 

ςυμμετοχικότθτα.  

Αναφερομζνθ ςτθ ςφνκεςθ του παρόντοσ Δθμοτικοφ υμβουλίου που 

διζπεται από τθν Απλι Αναλογικι, αναφζρκθκε ςτο ότι αρχι μασ είναι: 

«Όχι τί μασ χωρίηει αλλά, τί μασ ενϊνει» και ότι «το ςφνολο τθ Διοίκθςθσ 

κα περιορίςει τα λόγια αλλά κα δϊςει τθν προςοχι ςτουσ φορείσ». 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Αναφορικά με τον  κεςμό τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ 

είπε πωσ: «Πιςτεφω ςε αυτόν» και αναφορικά με τθν πανδθμία  μεταξφ 

άλλων: « ….Μασ ανζτρεψε τα ςχζδιά μασ, το να γυρίςουμε ςτισ γειτονιζσ 

τθσ πόλθσ. Είμαςτε από τουσ ελάχιςτουσ διμουσ που προωκεί τον κεςμό 

τθσ Διαβοφλευςθσ. Θ προτεραιότθτά μασ είναι το Σεχνικό Πρόγραμμα και 

ο Προχπολογιςμόσ του Διμου». 

Αναφερόμενοσ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα που ςυηθτικθκε ςτο 

προθγοφμενο Δθμοτικό υμβοφλιο δίνοντασ μεγάλθ προτεραιότθτα ςτθν 

αναβάκμιςθ των χολείων, ςτον προςειςμικό ζλεγχο αλλά και ςτισ 

μονϊςεισ των ςχολείων, ςθμειϊνοντασ πωσ οι Κ.Α.Π., θ Περιφζρεια, το 

Πράςινο Σαμείο, αλλά και τα Ανταποδοτικά Σζλθ είναι οι πθγζσ που 

χρθματοδοτοφν τα ζργα ςτο Διμο μασ, και ςυμπλιρωςε πωσ …ςτο τζλοσ 

του χρόνου κα είμαςτε ζτοιμοι για να ολοκλθρωκοφν οι μελζτεσ που 

αφοροφν  ςτο Πρόγραμμα  «Αντϊνθσ Σρίτςθσ».  

Αναφορικά με το 5ο Γυμνάςιο για τθν ςυντιρθςθ των αφλειων χϊρων, με 

τα 115 ςτρζμματα, τισ αναπλάςεισ των πεηοδρομίων. Επίςθσ ςθμείωςε 

πωσ «….διεκδικοφμε πόρουσ για το Κολυμβθτιριο ςτα 88 ςτρζμματα, τα 

όμβρια που είναι εξελιςςόμενο ζργο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ». 

Αναφζρκθκε ςε ζργα αναβάκμιςθσ χϊρων ακλθτικϊν (φωτιςμόσ, 

τάπθτεσ) αλλά και ςτθν αναβάκμιςθ των κτιρίων ωσ προσ τθν κζρμανςθ 

και τθ μόνωςι τουσ. 

Αναφερόμενοσ ςτο ςτόλο των απορριμματοφόρων του Διμου, ςθμείωςε 

πωσ το πιο καινοφργιο απορριμματοφόρο του Διμου  προμθκεφτθκε πριν 

από 3-4 χρόνια, και πωσ τθν επόμενθ χρονιά ο ςτόλοσ των 

απορριμματοφόρων κα ανακαινιςκεί. 



Αναφζρκθκε ςτο ηιτθμα των Φυλακϊν που κα απομακρυνκοφν από τισ 

εκτάςεισ του Διμου. 

Επίςθσ, αναφζρκθκε ςτο πόςο ςθμαντικό είναι  το να διαβουλευόμαςτε, 

να ςυνδιαμορφϊνουμε και να ακοφμε τισ απόψεισ των φορζων για τα 

κζματα που καλεςτικανε ςιμερα (δθλαδι το Σεχνικό Πρόγραμμα αλλά 

και τον Προχπολογιςμό του Διμου), με απϊτερο ςκοπό τθ καλφτερθ 

διεκδίκθςθ.  

ΚΟΤΛΟΤΡΗ: Αναφορικά με το νζο ςχολείο ςτο χϊρο τθσ ταματοποφλου 

ρϊτθςε εάν προςτεκεί ςτο προχπολογιςμό, και αναφορικά με τισ 

ανάγκεσ ςτθν προςχολικι αγωγι, ποιζσ οι ανάγκεσ που καταγράφονται 

αλλά και πϊσ αντιμετωπίηονται αυτζσ. 

Επίςθσ αναφζρκθκε ςτο «Ειδικό Γυμνάςιο» ςτθν Καρδίτςασ, ευχόμενθ να 

πετφχει θ Διοίκθςθ τθν χρθματοδότθςθ και εν τζλει τθν αναβάκμιςθ των 

χολείων τθσ πόλθσ. 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Απαντϊντασ ςτα προθγοφμενα,  ςθμείωςε πωσ υπάρχει 

μεγάλθ φτϊχεια ςτθν διαχείριςθ των οικοπζδων που προορίηονται για 

χολεία, ςτον κάτω Κορυδαλλό. Αναφορικά με το 5ο Γυμνάςιο ςθμείωςε 

πωσ δεν υπάρχει οφτε ςχετικι μελζτθ για το παρόν οικόπεδο, ενϊ 

δεςμεφτθκε πωσ θ εν λόγω μελζτθ ζωσ το τζλοσ του χρόνου κα 

ολοκλθρωκεί και περιμζνουμε να ευδοκιμιςει. Αναφορικά με το  «Ειδικό 

χολείο» ςτθν Καρδίτςασ, ςθμείωςε πωσ χρειάηεται παρεμβάςεισ 

ςθμαντικζσ. Αναφορικά με το πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» είπε : «Μασ 

δίνεται θ δυνατότθτα να διεκδικιςουμε και είμαςτε ςε αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ». 

ΣΖΕΡΠΟ: Αναφζρκθκε ςτο πόςο ςθμαντικόσ είναι ο κεςμόσ τθσ 

Διαβοφλευςθσ  και επεςιμανε,  εάν υπάρχουν κάποια ςχζδια προσ 

υλοποίθςθ για τα νιπια μποροφν να τα κατακζςουν οι φορείσ,  ϊςτε να 

καλυφκοφν τα κενά που αφοροφν ςτα νιπια,  ςτθν περιοχι του κάτω 

Κορυδαλλοφ.  

ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: θμείωςε πωσ μεταξφ άλλων: «Όλα όςα 

ανακοινϊκθκαν χρειάηονται γενναίεσ χρθματοδοτιςεισ, γιατί το ξζρουμε 

όλοι μασ πωσ υπάρχουν τεράςτιεσ δυςκολίεσ. Για να βροφμε 

ανταπόκριςθ,  το βλζπουμε να υλοποιοφνται ςε πλάνο 20ετίασ»  και ςε 

άλλο ςθμείο: «….. ςχετικά με το κζμα τθσ πεηογζφυρασ, δεν άκουςα 

τίποτα, ςθμειϊνοντασ πωσ εμείσ ωσ κάτοικοι τθσ  ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ 

ζχουμε πολλζσ δυςκολίεσ». Ενϊ αναφορικά με το κονδφλι τθσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ ςθμείωςε «…….. δόκθκε και δεν 

αξιοποιικθκε». 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: θμείωςε πωσ δεν κα ακουςτοφν από το ςτόμα του 

ανεδαφικά πλάνα και αναφζρκθκε ςτθ μεγάλθ κατάκτθςθ τθσ νζασ 

Δθμοτικισ Αρχισ, αυτι των 115 ςτρεμμάτων. Και ςε άλλο ςθμείο, 

αναφζρκθκε ςτο ΒΑΚ- που υπάρχει ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου-   

που ςαν μελζτθ προτείνει τρόπουσ και μζςα για τθν βελτίωςθ τθσ ηωισ 



μασ ςτθν πόλθ, με ςκοπό να δϊςει και κα δϊςει λφςεισ ςε προβλιματα 

τθσ πόλθσ. 

Αναφερόμενοσ ςτον προχπολογιςμό του 2021, ςθμείωςε πωσ τα τζλθ και 

εφζτοσ αποφάςιςε θ Διοίκθςθ να ζχουν 0% αφξθςθ για τθν επόμενθ 

χρονιά, ενϊ ςχετικά με τθν αντικεραυνικι προςταςία ςθμείωςε το κόςτοσ 

τθσ που ανζρχεται περίπου ςτισ 250.000€, κακϊσ δεν ζχει απομείνει οφτε 

δείγμα χαλκοφ ςτα ςχολεία. 

ΓΙΑΝΝΑΣΟΤ: Αφοφ εξζφραςε τθν χαρά τθσ  που ςυμμετζχει ςτθν 

παροφςα Επιτροπι, μεταξφ άλλων αναφζρκθκε, ςτθν εφαρμογι τθσ 

τεχνολογίασ των LED, ςτθ ςυντιρθςθ πλακοςτρϊςεων, ςτθν 

αποδζςμευςθ κζςεων ςτάκμευςθσ ςτθ ςυμβολι των οδϊν Πλαταιϊν με 

Γρθγορίου Λαμπράκθ, ςτα φωτοβολταϊκά του 9ου Δθμοτικοφ χολείου 

ςτο χιςτό,  ςτο χολείο που πρζπει να αναγερκεί ςτθ ςυμβολι των οδϊν 

Λουκιανοφ με Θεςπιζων ςτο χιςτό, για το πότε κα ολοκλθρωκεί θ 

μελζτθ ΒΑΚ που αναφζρκθκε προθγοφμενα και πότε κα ολοκλθρωκοφν 

οι παρεμβάςεισ για το Λατομείο επίςθσ ςτθν περιοχι του χιςτοφ.   

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Αναφορικά με τα LED, ςθμείωςε πωσ το Δθμοτικό 

υμβοφλιο ζχει προχωριςει ςε ανάλογεσ αποφάςεισ, όλα είναι ηιτθμα 

κόςτουσ που μασ κακορίηει και τα επόμενα βιματά μασ, ςτο οδικό δίκτυο 

ζχουν γίνει παρεμβάςεισ, ζχουν δθμοπρατθκεί ράμπεσ ΑΜΕΑ, θ 

Καραολι-Δθμθτρίου κα πλακοςτρωκεί, ενϊ ςτθ περιοχι του χιςτοφ ςτθ 

ςυμβολι τθσ  Θεςπιζων με τθν Λουκιανοφ κα οικοδομθκεί ςχολείο. 

Αναφερόμενοσ ςτα αντιπλθμμυρικά ζργα ςτθ πόλθ και ειδικότερα ςτο 

κόςτοσ τουσ,  ςθμείωςε πωσ  είναι τθσ τάξθσ των 220.000€, ενϊ ςθμείωςε 

πωσ ο χϊροσ του υπαίκριου χϊρου ςτάκμευςθσ του Διμου, ςτθ ςυμβολι 

των Πλαταιϊν με τθν Γρθγορίου Λαμπράκθ άρχιςε να αποδίδει ζςοδα.    

ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ: Αναφορικά με τθν Πλατεία Ελευκερίασ, ςθμείωςε πωσ 

κάποια από τα φωτιςτικά τθσ ζχουν βανδαλιςκεί ωσ εκ τοφτου, πρζπει να 

ςυντθρθκοφν και να αντικαταςτακοφν. 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Απαντϊντασ ςθμείωςε πωσ «θ παροφςα Διοίκθςθ 

ςυνζβαλε ςτθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ Πλατείασ Ελευκερίασ, αλλά τα 

φωτιςτικά είναι τθσ «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ» και κα δοφμε πϊσ κα διαμορφωκεί 

θ κατάςταςθ,  ωσ προσ τθν αντικατάςταςι τουσ ι τθν κατάργθςι τουσ». 

Επίςθσ ανζφερε πωσ «ευτυχϊσ δεν ζχουμε βανδαλιςμοφσ του Πραςίνου 

ςτο χϊρο τθσ Πλατείασ» και ότι ςτισ προςεχείσ θμζρεσ κα διαπιςτϊςετε 

τισ ριηικζσ επεμβάςεισ ςτα όργανα των παιδικϊν χαρϊν ςτθ Πλατεία». 

ΚΑΠΑΑ: Αναφζρκθκε ςτο τί χριματα ζχουμε ωσ Διμοσ, και ςθμείωςε 

πωσ: «Θα ζπρεπε να εμφανίηονται και τα ζςοδα μαηί με τα ζξοδα». 

Επίςθσ, ρϊτθςε εάν το Σεχνικό Πρόγραμμα ζχει ιδθ ψθφιςκεί από το 

Δθμοτικό υμβοφλιο, και αναφορικά με τθν διαχείριςθ των 115 

ςτρεμμάτων  και εάν θ Διοίκθςθ του Διμου   προχωριςει ςε 

διαβοφλευςθ με το κζμα αυτό. Ζκανε δε τθν παρατιρθςθ, λζγοντασ πωσ: 



«Και το Σεχνικό Πρόγραμμα και ο Προχπολογιςμόσ κα ζπρεπε να  τα 

επικοινωνιςετε νωρίτερα!» . 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Αναφερόμενοσ ςτα προθγοφμενα, είπε μεταξφ άλλων: 

«…. Δεν πειράηει που ψθφίςτθκε από το Δθμοτικό υμβοφλιο , το Σεχνικό 

Πρόγραμμα» και ςθμείωςε πωσ: «Όλεσ οι παρατάξεισ και οι φορείσ 

μποροφν να εντάξουν τισ προτάςεισ τουσ και να διαμορφωκεί το Σεχνικό 

Πρόγραμμα του 2021, ζωσ τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ και….. 

κζλουμε να κάνουμε πραγματικι κουβζντα για το Σεχνικό Πρόγραμμα» 

και ςε άλλο ςθμείο ςθμείωςε πωσ: «Οι Κ.Α.Π. είναι θ κφρια πθγι 

χρθματοδότθςθσ των Διμων». 

Αναφερόμενοσ ςτθν παραχϊρθςθ των 115 ςτρεμμάτων ςτο Διμο μασ, 

που δεν είναι κακόλου μικρό επίτευγμα εν πρϊτοισ, και ότι όλα ςχετικά 

με τον παραπάνω χϊρο κακορίηονται με το ςχετικό ΦΕΚ, ενϊ ωσ Διοίκθςθ  

παλεφουμε για τθν διαφορετικι  και καλφτερθ χωροκζτθςθ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου.  

ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Αναφερόμενοσ ςτο ό,τι οι Κ.Α.Π. είναι θ κφρια πθγι 

χρθματοδότθςθσ ςθμείωςε: «Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ 

διαμορφϊνουν τθν ροι των ζργων», ενϊ ςτθ ςυνζχεια  ζκανε 

παρατθριςεισ  ςχετικζσ με το παρόν ςχζδιο του προχπολογιςμοφ, όπου 

διακρίνεται μια αφξθςθ των υπερωριϊν ενϊ δεν υπάρχει τίποτα ςχετικό 

με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ, τθν αφξθςθ των  μιςκϊν των 

Αντιδθμάρχων και των αιρετϊν εν γζνει, αλλά και τθν αφξθςθ  

ςυνδρομϊν ςε εφθμερίδεσ κακϊσ και ςε τοκοχρεωλφςια. 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ: Αναφερόμενοσ ςτο ότι δεν προχϊρθςε ο Διμοσ ςε 

προςλιψεισ, ςθμείωςε πωσ : «Εάν δεν ζχεισ εξαςφαλίςει τουσ πόρουσ , 

δεν προχωράσ ςε προςλιψεισ», ενϊ προσ το παρόν, εξαςφαλίςαμε τθν   

αγορά απορριμματοφόρων αλλά και  κάδων,  προχωριςαμε ςτθν αλλαγι 

του φωτιςμοφ, μζςω νζασ τεχνολογίασ LED. 

 Επίςθσ, γνωρίηουμε  πωσ ο Διμοσ μασ είναι υποςτελεχωμζνοσ και  ενϊ 

χρειαηόμαςτε 29 άτομα, μασ δίνουν τθν δυνατότθτα να προςλάβουμε 

μόνο 2. Αναφορικά με τισ αυξιςεισ αποδοχϊν Δθμάρχων και 

Αντιδθμάρχων ςθμείωςε πωσ δεν κακορίηονται από το Δθμοτικό 

υμβοφλιο. 

Αναφορικά με τα τοκοχρεωλφςια, είπε: «Είναι θ προίκα μασ από τουσ 

προθγοφμενουσ», ενϊ ςθμείωςε πωσ: «Ζχουμε αυξιςει τα ζςοδα , όχι τα 

ζξοδα, ενϊ ςε άλλο ςθμείο και ςε αναφορικά με το «ΔΘ.Κ.ΕΠ.Ι.» είπε:  

«Παλιότερα ο Διμοσ πλιρωνε ενοίκιο για το «ΔΘ.Κ.ΕΠ.Ι.» ενϊ τϊρα το εν 

λόγω Κζντρο δίνει χριματα ςτο Διμο». 

Αναφερόμενοσ ςε όλουσ είπε πωσ :«Μεγάλθ πρόκλθςθ τα ζργα που 

δρομολογοφνται ςτο Κορυδαλλό, και ευελπιςτοφμε να κάνουμε τθ πόλθ 

μασ καλφτερο προάςτιο». 

 

 



 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Ευχαρίςτθςε τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ζκφραςθ των 

απόψεων αλλά και των ανθςυχιϊν τουσ και ςθμείωςε πωσ: «Είμαςτε 

ανοιχτοί ςε κάκε πρόταςθ». 

 

 

Εγκρίνεται θ παροφςα και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ:  

   

   Θ ΠΡΟΕΔΡΟ 

  ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

   ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΘ 

 

        ΜΕΡΟΠΘ 

ΚΑΣΑΝΟΤ-ΚΟΤΣΟΔΟΝΣΘ 

 

    

   

  

 

  

 

   

    

 

    

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

   

  

  

  

    



 


