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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 22 της 13/11/2019 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

675/2019 
27ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
(ΕΗΔ)Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Παύλος Π. Καλογεράκης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 08/11/2019, που δόθηκε 
σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4555/2018 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Παναγιώτης Κ. Αναγνώστου (5)              2 Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας                 
 3 Ζαννής Γ. Ζαννίκος                        4 Κυριάκος Σ. Ζωάνος                       
 5 Παύλος Π. Καλογεράκης                     6 Γεώργιος Μ. Κλιαμενάκης                  
 7 Παναγιώτης Κ. Μανδάλας                    8 Δημήτριος Σ. Μάντικας                    
 9 Χαράλαμπος Μ. Μπουρνιάς                   10 Ισίδωρος Π. Ντομάτας                     

 11 Ιωάννης Κ. Ξενάκης                        12 Γεώργιος Ι. Πατεριμός                    
 13 Αλέξανδρος Κ. Γεωργούλης (5)              14 Μάρκος Γ. Μεννής (1)(5)                  
 15 Βασίλειος Π. Μυριαγκός                    16 Νικόλαος Α. Νύκτας                       
 17 Αναστάσιος Κ. Ποδιάς                      18 Γεώργιος Δ. Σαραντινούδης                
 19 Σταυρούλα Σ. Σάτρα (1)(3)                 20 Παντελής Σ. Στεφάνου (4)                 
 21 Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος             22 Κυριάκος Γ. Φρεζούλης                    
 23 Ανδρέας Ι. Βεργίτσης (3)                  24 Εμμανουήλ Μ. Βουρνούς                    
 25 Παναγιώτης Π. Γιακούμας                   26 Παντελής Σ. Καμπούρης (3)                
 27 Νικόλαος Γ. Καρασούλης                    28 Γεώργιος Μ. Μπελέγρης (3)                
 29 Ματθαίος Ν. Φαφαλιός (2)                  30 Θεόδωρος Ι. Γλύκας (2)                   
 31 Ιωάννης Χ. Καραβασίλης                    32 Λεωνίδας Μ. Μπιλιράκης (3)               
 33 Σταμάτιος Γ. Σαραντινός                   34 Κλεάνθη Ν. Γιόμελου-Κωστάλα              
 35 Μάρκος Ι. Σκούφαλος                       36 Εμμανουήλ Σ. Στάθης (5)                  
 37 Δημήτριος Κ. Αντωνόγλου                    

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεώργιος Ε. Λιγνός                        2 Παρασκευή Η. Ποταμούση                   
 3 Γεώργιος Λ. Καλλέργης                     4 Αγγελική Ι. Παμπάλου                     
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (35 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο, 3ο έως 8ο, 2ο,9ο 
έως 14o, 16ο, 20ο, 15ο, 17o έως 19ο, 21ο έως 26ο.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
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(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 21ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 22ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 24ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Τέθηκε -1- θέμα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης με τίτλο "Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης" 
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η σύστασή της για να γνωμοδοτήσει  άμεσα 
για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε, το ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, να συζητηθεί πριν την έναρξη συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Α.(ΕΗΔ)Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Με την παρ.7 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 ορίζονται τα εξής :  
"Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξη". 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αυτή καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων 
των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 50974/08-11-2019 
πρόσκληση.  
Εν τω μεταξύ προέκυψε ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την συγκρότηση της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Το κατεπείγον της συζήτησης επί του θέματος έγκειται στο ότι πρέπει να 
επικαιροποιηθεί η σύστασή της για να γνωμοδοτήσει  άμεσα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και 
του προϋπολογισμού έτους 2020.  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του, τις διατάξεις του Νόμου 4555/2018, το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν 
και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του,  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
[Ψήφισαν υπέρ και οι -37- παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι] 

 
Εγκρίνει να συζητηθεί το θέμα που αφορά την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 78 ΤΟΥ ν. 4555/2018:  
<<Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  
?Άρθρο 76 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, 
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της 
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η 
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:  
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,  
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,  
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,  
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,  
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,  
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,  
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,  
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,  
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 
ι) δημότες.  
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι? και 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη 
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δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των 
μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α? έως θ?, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των 
εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης 
που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη 
συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 
πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από 
τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.  
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι 
πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι 
πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών 
οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο 
δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.  
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:  
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης 
του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.  
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό 
συμβούλιο ή τον δήμαρχο.  
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την 
επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.  
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..  
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική 
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται 
και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της 
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.  
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.  
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του 
ν. 4172/2013 (Α? 167).  
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, 
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς 
συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α? έως θ? της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που 
συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι? της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα 
μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια 
διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό 
συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της 
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική 
επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται 
όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.  
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και 
η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, 
πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.  
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και 
εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.  
6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή 
επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις 
διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των 
πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.>>  
 
Ο Δήμος Χίου με σχετική ανακοίνωση-δελτίο τύπου που δόθηκε στον τύπο επανειλημμένως από τις 17/10/2019 
και μετά και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του 
δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη 
βούληση τους στα αρμόδια όργανα του Δήμου Χίου.  
Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής από -33- μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  ως Πρόεδρος της Επιτροπής, -24- εκπρόσωποι φορέων και -8- δημότες.  
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
" το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 
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" τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των δημοτών που θα συμμετέχουν και που 
έδειξαν σχετικό ενδιαφέρον, τις τοποθετήσεις των ομιλητών. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Α.  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χίου αποτελείται από -33- μέλη, εκ των οποίων 

-  1- μέλος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,  
-24- εκπρόσωποι φορέων και 
-  8- δημότες.  
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή θα 
προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.  
Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

  
Β.  Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χίου, ως ακολούθως:  

1. Πρόεδρος, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ή 
κωλύματος ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Χίου.  
3. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Οι Φίλοι του Κάμπου της Χίου.  
4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.  
5. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Χίου.  
6. Εκπρόσωπος του Συλλόγου "Ποδηλατείν" Χίου.  
7. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από το Σχέδιο Πόλεως.  
8. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλοι Του Πεζού .  
9. Εκπρόσωπος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.  
10. Εκπρόσωπος του Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ.  
11. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου.  
12. Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου.  
13. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου.  
14. Εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών Χίου.  
15. Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Χίου.  
16. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Χίου.  
17. Εκπρόσωπος της Ομάδας ΟΜΙΚΡΟΝ Χίου.  
18. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Έλικας Χίου.  
19. Εκπρόσωπος του Ναυτικού Ομίλου Χίου 
20. Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων Χίου "Ο Γεώργιος Βούρος". 
21. Εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Βαρβασίου Χίου "Βιβλιοθήκη ο Φάρος" 
22. Εκπρόσωπος του Λαογραφικού Πολιτιστικού Ομίλου Χίου "Λέων Αλλάτιος" 
23. Εκπρόσωπος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων "Η Βοκαριά" 
24. Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου 
25. Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.  
26. Στρογγυλός Σωτήρης, δημότης.  
27. Ντούλης Νικόλαος, δημότης.  
28. Τσιπούρας Κυριάκος, δημότης.  
29. Μυλωνάδης Δήμης, δημότης 
30. Μακροκάνης Χρήστος, δημότης 
31. Τσάκαλος Ηλίας, δημότης 
32. Μηνιώτη Χρυσάνθη 
33. Καρατζάς Κων/νος 

 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στους οριζόμενους φορείς και δημότες, (με e-mail). 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 675/2019 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 21/11/2019 

Η επί των πρακτικών 
 

Μπελέγρη Αριάδνη 

ΑΔΑ: ΩΧΕΛΩΗΝ-ΣΤΖ
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