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Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 17ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
Θζμα Εκτόσ Ημερήςιασ Διάταξησ:   
χετικά με την αποκατάςταςη του Χ.Α.Δ.Α. Σ.Κ. Διδφμων Δήμου Ερμιονίδασ Π.Ε. Αργολίδασ 
(ορθή επανάληψη). 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 199/2016 

 
Α. ιμερα, τθν 11η του μηνόσ Νοεμβρίου ζτουσ 2016, θμζρα Παραςκευή και ϊρα 18:00, το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ 
Λυκείου Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 10438/07.11.2016 πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο 
Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν είκοςι δφο (22) παρόντεσ και πζντε 
(5) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ Δθμαράκθσ Ιωάννθσ 

Γκαμίλθ ιάνα Ελζνθ - Αντιπρόεδροσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ – Γραμματζασ Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Νόνθσ Βαςίλειοσ  

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ - Αντιδιμαρχοσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ   

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ  

Παλλθσ Ιωάννθσ  

Μιτςου Κυριακι  

Ροφςςθσ Ιωάννθσ  

Αποςτόλου Παναγιϊτθσ  

Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι  

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ  

αράντοσ Χριςτοσ   

Λαδάσ Απόςτολοσ  

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γανϊςθσ Ιωςιφ  

Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ  

Μαχαίρασ Εμμανουιλ  

Λάμπρου Αναςτάςιοσ  

Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ  

Σόκασ Αναςτάςιοσ  
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τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 
Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Θλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Παρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Προζδρων τθσ Σ.Κ. Διδφμων, κ. Κων. πανοφ και τθσ Σ.Κ Φοφρνων, κασ Κ. 
Θεοδϊρου.   
 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Παπαςπφρου, για 
τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Γ. Σο ανωτζρω κζμα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ τζκθκε και εγκρίκθκε ομόφωνα προσ 
ςυηιτθςθ ςτθν παροφςα ςυνεδρίαςθ.  
 
Δ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε το λόγο ςτο Διμαρχο, κ. Δθμιτριο φυρι, 
ο οποίοσ και παρουςίαςε το αντικείμενο του κζματοσ. 
 
υγκεκριμζνα, ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Δ.. τθν Σεχνικι Ζκκεςθ – Μελζτθ του 
Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε.) με κζμα: «Διερεφνθςθ 
επιπτϊςεων ςτα υπόγεια νερά και εδάφθ από τθν απόκεςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 
ςτθν περιοχι «ταυρόσ” Διμου Ερμιονίδασ». 

 
Ο Διμοσ Ερμιονίδασ, με τθν υπ’ αρ. πρωτ.: 7604/14.07.2015 ζγγραφό του, ηιτθςε από το 
Ι.Γ.Μ.Ε. τθ διερεφνθςθ ενδεχόμενθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ ςυνδεόμενθσ με το Χϊρο 
Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) ςτθ κζςθ «ταυρόσ» τθσ Σ.Κ. Διδφμων. Σο 
Ι.Γ.Μ.Ε. ανταποκρίκθκε (υπ’ αρ. πρωτ.: 2712/29.09.2015 απαντθτικό ζγγραφο) και εν 
ςυνεχεία υπεγράφθ μεταξφ Διμου Ερμιονίδασ και Ι.Γ.Μ.Ε. Προγραμματικι φμβαςθ 
Ανάκεςθσ Ζργου με τίτλο: «Διερεφνθςθ επιπτϊςεων ςτα υπόγεια νερά και εδάφθ από τθν 
απόκεςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι «ταυρόσ” Διμου Ερμιονίδασ». 
ε υλοποίθςθ τθσ προαναφερόμενθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, ομάδα εργαςίασ του 
Ι.Γ.Μ.Ε. μετζβθ ςτισ 28 και 29.07.2016 ςτθν περιοχι «ταυρόσ» Σ.Κ. Διδφμων για τθ 
διενζργεια αυτοψιϊν ςτον ευρφτερο τθσ χωματερισ χϊρο, ςυνάντθςθ με τθ δθμοτικι αρχι 
και ςυλλογι δεδομζνων ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ ενόσ προγράμματοσ διερεφνθςθσ τυχόν 
επιβάρυνςθσ από τθ λειτουργία τθσ χωματερισ ςε υπόγεια νερά και εδάφθ. 
Θ ίδια ομάδα εργαςίασ επανιλκε ςτθν περιοχι μελζτθσ από 16 ζωσ και 19.09.2016 
υλοποιϊντασ γεωχθμικό ςτοχευόμενο πρόγραμμα δειγματολθψιϊν και μετριςεων ςε 
υπόγεια νερά (πθγάδια και γεωτριςεισ) των Σοπικϊν Κοινοτιτων Διδφμων και Φοφρνων των 
πλθςιζςτερων ςτο χϊρο του Χ.Α.Δ.Α., κακϊσ και ςτοχευόμενων δειγματολθψιϊν εδαφϊν 
γφρω από το Χ.Α.Δ.Α., αλλά και ςε αποςτάςεισ από αυτόν. Σο ςφνολο των δειγμάτων 
μεταφζρκθκε και αναλφκθκε ςτθ Δ/νςθ Αναλυτικϊν Εργαςτθρίων του Ι.Γ.Μ.Ε. 
Σζλοσ, οι κ.κ. Ηόραπασ Βαςίλειοσ, υδρογεωλόγοσ και Δρ Φωτιάδθσ Άδωνισ, χαρτογράφοσ, 
μετζβθςαν ςτθν περιοχι μελζτθσ 6 και 07.10.2016 προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ 
αποτφπωςθ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν τθσ περιοχισ του Χ.Α.Δ.Α. 
 
Οι εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν ιταν οι εξισ: 
- υλλογι βιβλιογραφίασ, ςχετικά με τθν περιοχι 
-  Προμικεια τοπογραφικϊν χαρτϊν 
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- Απογραφι των ςθμείων εμφάνιςθσ φδατοσ 
- Γεωλογικι χαρτογράφθςθ 
- Δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ νεροφ από επιλεγμζνα υδροςθμεία (γεωτριςεισ – 

φρζατα) και μετριςεισ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων του νεροφ επιτόπου. ε όλα τα 
δείγματα ζχουν γίνει πλιρεισ χθμικζσ αναλφςεισ για τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε 
ανόργανα ςτοιχεία και επιλεκτικά για ολικό άνκρακα. 

- Δειγματολθψίεσ εδαφϊν από επιλεγμζνεσ κζςεισ και αναλφςεισ αυτϊν για ανόργανα 
ςτοιχεία, ολικό άνκρακα και μζτρθςθ pH 

- υλλογι ςτοιχείων υπαίκρου ςχετικά με τθ κζςθ, τθν τοπογραφία και τθν ζκταςθ του 
χϊρου 

- υλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά των 
αποβλιτων 

 
 Βάςει τθσ ανωτζρω τεχνικισ ζκκεςθσ – μελζτθσ: 
 
- Από τα αποτελζςματα των αναλφςεων των δειγμάτων νερϊν και τθν αξιολόγθςι τουσ, 

δεν προκφπτει επιβάρυνςθ των υπογείων νερϊν με ανόργανεσ ι οργανικζσ ενϊςεισ, 
οφειλόμενεσ ςτθ λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α..  

- Σα αποτελζςματα τθσ γεωχθμικισ διερεφνθςθσ των εδαφϊν για εντοπιςμό ενδεχόμενθσ 
ρφπανςθσ ζδειξαν ότι οι μετρθκείςεσ ςυγκεντρϊςεισ ςυνδζονται με το γεωλογικό 
περιβάλλον τθσ περιοχισ και όχι με ρφπανςθ από λειτουργία του Χ.Α..Δ.Α.. 

 
τθν απουςία διαςποράσ των ρφπων του Χ.Α.Δ.Α. ςτα εδάφθ και υπόγεια νερά τθσ περιοχισ 
ςυμβάλλουν πολλοί παράγοντεσ, όπωσ:  
- Θ περιοριςμζνθ ζκταςθ του Χ.Α.Δ.Α. 
- Θ αποδόμθςθ, τθν οποία ζχουν υποςτεί τα απόβλθτα κατά το προθγοφμενο μακρό 

χρονικό διάςτθμα, με αποτζλεςμα τθν εξαςκζνιςθ του ρυπαντικοφ φορτίου 
-   Θ διακοπι απόκεςθσ νζων αποβλιτων 
- Θ απουςία χειμαρρικϊν απορροϊν ςτο χϊρο του Χ.Α.Δ.Α και οι ξθροκερμικζσ κλιματικζσ 

ςυνκικεσ, οι οποίεσ και ευνοοφν τθν εξάτμιςθ. 
 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω τεχνικι ζκκεςθ – μελζτθ, θ αποκατάςταςθ του χϊρου 
μπορεί να γίνει με κάποιο από τα εξισ τρία δυνθτικά ςχζδια αποκατάςταςθσ – εναλλακτικζσ 
λφςεισ: 
 
χζδιο Αποκατάςταςθσ 1: 
υνολικι αποκατάςταςθ του χϊρου, θ οποία περιλαμβάνει: 
α. Σα απορρίμματα το αρχικοφ Χ.Α.Δ.Α. 
β. Σα περίπου 30.000 δζματα 
γ. Σθ μεταφορά κι απόκεςθ των απορριμμάτων που ζχουν απορριφκεί ςτουσ χϊρουσ 1,2 και 
3 με ταυτόχρονο κακαριςμό των χϊρων αυτϊν. 

 
χζδιο Αποκατάςταςθσ 2: 
Αποκατάςταςθ του χϊρου, θ οποία κα περιλαμβάνει: 
α. Σθ μεταφορά κι απόκεςθ των 30.000 περίπου δεμάτων ςε Χ.Τ.Σ.Α. υποδοχισ 
β. Σθν αποκατάςταςθ ςτο χϊρο του Χ.Α.Δ.Α. των απορριμμάτων των περιπτϊςεων α και γ 
του χεδίου Αποκατάςταςθσ 1 
 
χζδιο Αποκατάςταςθσ 3: 
Αποκατάςταςθ του χϊρου, θ οποία κα περιλαμβάνει: 
α. Μόνο τα απορρίμματα των περιπτϊςεων α και γ του χεδίου Αποκατάςταςθσ 1 
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β. Σα 30.000 περίπου δζματα παραμζνουν ςτο χϊρο που βρίςκονται, αποβλζποντασ ςε 
μελλοντικι μεταφορά τουσ ςε κάποιο Χ.Τ.Σ.Α. 
 
θμειϊνεται ότι ο προαναφερόμενοσ χϊροσ απόρριψθσ 1 αφορά ςε παλιά εκςκαφι ςτο 
ρζμα ςτα Δυτικά – ΝΔ του Χ.Α.Δ.Α., ο χϊροσ απόρριψθσ 2 εντοπίηεται ςτα δεξιά του κφριου 
χωματόδρομου πρόςβαςθσ ςτο Χ.Α.Δ.Α. και ςε απόςταςθ περίπου 100 μζτρων από τον 
οδικό άξονα και ο χϊροσ απόρριψθσ 3, ο ςθμαντικότεροσ μετά τον κφριο Χ.Α.Δ.Α. χϊροσ 
απόρριψθσ απορριμμάτων, βρίςκεται μζςα ςε δαςικι περιοχι και καταλαμβάνει το 
οδόςτρωμα μθ χρθςιμοποιοφμενου οδικοφ δικτφου.  
 
Σα μζλθ του Δ.. κλικθκαν να αποφαςίςουν ςχετικά με τθν αποδοχι ι μθ τθσ ανωτζρω 
τεχνικισ μελζτθσ – ζκκεςθσ του Ι.Γ.Μ.Ε.. 
 
Ο δθμοτικόσ ςφμβουλοσ κι επικεφαλισ του ςυνδυαςμοφ: «Προοδευτικι υμμαχία 
Ερμιονίδασ», κ. Αναςτάςιοσ Λάμπρου, τάχκθκε καταρχάσ υπζρ τθσ αποδοχισ τθσ μελζτθσ 
του Ι.Γ.Μ.Ε. (ςε επίπεδο παροχισ υπθρεςίασ), πλθν όμωσ ηιτθςε αναβολι τθσ ςυηιτθςθσ του 
παρόντοσ κζματοσ για τθν επόμενθ βδομάδα με το αιτιολογικό ότι κζλει να ζχει 
περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι του προκειμζνου μελετιςει και να διατυπϊςει μια 
ςυνολικότερθ πρόταςθ περί τθσ αποκατάςταςθσ του Χ.Α.Δ.Α.. 
 
Με τθν αποδοχι τθσ μελζτθσ του Ι.Γ.Μ.Ε. (ςε επίπεδο παροχισ υπθρεςίασ) ςυμφϊνθςε και ο 
δθμοτικόσ ςφμβουλοσ κι επικεφαλισ του ςυνδυαςμοφ: «Νζα Δυναμικι Πορεία Ερμιονίδασ», 
κ. Αναςτάςιοσ Σόκασ, ο οποίοσ διλωςε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο ςτθ διάκεςι του να 
μελετιςει τθν τεχνικι ζκκεςθ μελζτθ του Ι.Γ.Μ.Ε., τάχκθκε υπζρ κάποιασ αποκατάςταςθσ με 
τθ μορφι Χ.Τ.Σ.Α., ενϊ εξζφραςε τθν αντίκεςι του ςτο ότι οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ του 
Χ.Α.Δ.Α. ςτθν Σ.Κ. Διδφμων είχαν  ξεκινιςει προ τθσ ςχετικισ τεχνικισ ζκκεςθσ – μελζτθσ του 
Ι.Γ.Μ.Ε.. 
 
Ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, εξιγθςε ςτον κ. Σόκα πωσ θ πρόταςι του για δθμιουργία 
Χ..Τ.Σ.Α. ςτθν περιοχι δε δφναται κακϊσ πρόκειται για μια εξαιρετικά χρονοβόρα και 
κοςτοβόρα διαδικαςία. Επίςθσ, διλωςε πωσ με τα αποτελζςματα των μετριςεων του 
Ι.Γ.Μ.Ε. καταρρίφκθκαν οι φθμολογίεσ περί φπαρξθσ χρωμίου και μόλυνςθσ του υδροφόρου 
ορίηοντα ςτθν περιοχι. τθ ςυνζχεια κάλεςε τα μζλθ του Δ.. να επικαιροποιιςουν τθν υπ’ 
αρ. 52/2016 απόφαςθ του Δ.. ωσ προσ το ςκζλοσ 1γ και 1δ του αποφαςιςτικοφ. Δεν 
παρζλειψε να επιςθμάνει πωσ τα μζλθ του Δ.. καλοφνται να αποφαςίςουν επί τθσ 
αποδοχισ τθσ μελζτθσ όχι μόνο ςε επίπεδο πλθρωμισ τθσ υπθρεςίασ, αλλά και επί τθσ 
αποκατάςταςθσ του Χ.Α.Δ.Α., ςτθν παροφςα φάςθ ςφμφωνα με το ςχζδιο αποκατάςταςθσ 1 
(ςυλλογι και μεταφορά όλων των απορριμμάτων ςτον κεντρικό Χ.Α.Δ.Α., θ αποκατάςταςθ 
περιλαμβάνει και τα δεματοποιθμζνα απορρίμματα), με μελλοντικό ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ 
μελζτθσ ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ των χωματερϊν που δθμιουργικθκαν επί των 
θμερϊν τθσ πρϊθν δθμοτικισ αρχισ.    
 
Σο Δ. , μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ  και λαμβάνοντασ υπόψθ:  

 Σθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου, κ. Δθμθτρίου φυρι. 

 Σισ κζςεισ των μελϊν του Δ.. 

 Σο Ν.3852/2010 

 Σο Ν.3463/2006  
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
1. Εγκρίνει το εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ ανωτζρω κζμα προσ ςυηιτθςθ ςτθν παροφςα 
ςυνεδρίαςθ. 
 
2. φμφωνα με τθν πρόταςθ – ειςιγθςθ του Δθμάρχου, κ. Δθμθτρίου φυρι,  
 
α. Επικαιροποιεί τθν υπ’ αρ. 52/2016 (ΑΔΑ: 6Ε5ΣΩΡΡ- 6ΕΜ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου του Διμου Ερμιονίδασ με κζμα: «χετικά με τθν αποκατάςταςθ του Χ.Α.Δ.Α. 
Σ.Κ. Διδφμων Διμου Ερμιονίδασ Π.Ε. Αργολίδασ» ωσ προσ το ςκζλοσ 1γ του αποφαςιςτικοφ 
αυτισ, ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ: «Να προγραμματιςτεί θ αποκατάςταςθ των 
απορριμμάτων και των δεμάτων, εκτόσ τθσ χωματερισ προσ αποκατάςταςθ» 
 
β. Αποδζχεται ό,τι ορίηεται  ςτθν τεχνικι ζκκεςθ – μελζτθ του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και 
Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε.) με κζμα: «Διερεφνθςθ επιπτϊςεων ςτα υπόγεια νερά και 
εδάφθ από τθν απόκεςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι “ταυρόσ” Διμου 
Ερμιονίδασ»  
 
Μειοψιφθςαν οι: Λάμπρου Αναςτάςιοσ και Σόκασ Αναςτάςιοσ, οι οποίοι ψιφιςαν «κατά» 
και ο κ. Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ, ο οποίοσ ψιφιςε «παρϊν» 
 
Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 199/2016 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Η Αντιπρόεδροσ: Γκαμίλθ – ιάνα Ελζνθ 
Ο Γραμματζασ: Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ 

 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Μπουρίκασ 
Γεϊργιοσ, Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Ροφςςθσ 
Ιωάννθσ, Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι, Κρουμποφηοσ 
Γεϊργιοσ, αράντοσ Χριςτοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, τρίγκου-Φωςτίνθ Άννα, Γανϊςθσ Ιωςιφ, 
Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ, Μαχαίρασ ΕμμανουιλΛάμπρου Αναςτάςιοσ, Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ, 
Σόκασ Αναςτάςιοσ και Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ. 
 
Οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθσ, Κρανιδίου και 
Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ και των Σοπικϊν Κοινοτιτων Θλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθσ και 
Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλοσ.  

 
 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 

ΑΔΑ: 7ΚΣ1ΩΡΡ-Θ7Σ
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