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Θέμα: «Πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Συγκρότησης 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» 
 

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε η 3η 
Συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 25002/12-10-2020 πρόσκλησης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης της Δ.Ε.Δ, ήτοι να γίνει η 
κλήρωση των Δημοτών και των φορέων.  
 Παρόντες ήταν τα μέλη της Επιτροπής κ. Ιωάννης Φωτάκης, κ. Αικατερίνη 
Μαϊχόσογλου – Ψυχογιού, κ. Ιωάννης Κανουπάκης ,κ. Νικόλαος Κλήμης καθώς και ο 
Συντονιστής της Επιτροπής Γ.Γ. Δήμου Στέφανος Μιχιώτης. Το μέλος της Επιτροπής 
κ. Πέππας Χρήστος δεν παραβρέθηκε. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και ο κ. 
Πετρόπουλος Πέτρος, υπεύθυνος γραφείου τύπου Διονύσου, καθώς και τα 
υπηρεσιακά στελέχη Σεβαστή Χόνδρου, προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαβούλευσης & Εθελοντισμού και η Κυριακούλη Ελευθερία. Επίσης, στη 
Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των συλλόγων. Παρόντες ήταν εκ 
μέρους του Εμπορικού Συλλόγου ο κ. Πίλτσης Νεκτάριος και η κ. Γαλαίου 
Ευαγγελία, εκ μέρους του Αγροτικού Αμπελουργικού Ελαιοκομικού 
Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού (πρώην Αγροτικού Σταμάτας) η κ. Κώνστα 
Αναστασία, ενώ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των δημοτών προσήλθε και ο 
εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Οργανισμού Θέασις κ. Καραφωτίου Αθανάσιος. 
Τέλος τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και ο κ. Δακορώνιας Νικόλαος ως 
ενδιαφερόμενος δημότης καθώς και η δημοσιογράφος ηλεκτρονικής εφημερίδας η 
κ. Μαρία Χαζάπη. 

Ο Συντονιστής της Επιτροπής πρότεινε να αρχίσει η διαδικασία από την 
κλήρωση των φορέων δεδομένου ότι παρίσταντο στη συνεδρίαση και εκπρόσωποί 
των. Η Επιτροπή δέχτηκε ομόφωνα την πρόταση. Σύμφωνα, με την υπ΄ αριθ. 
100/29-06-2020 ΑΔΣ (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΕΔ) είχε ζητηθεί από όλους τους 
συλλόγους σε όλες τις κατηγορίες αν επιθυμούν να επιλέξουν μόνοι τους τα τακτικά 
και αναπληρωματικά τους μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληρώνονταν από την 
Επιτροπή. Τηρώντας την απαραίτητη εκ του νόμου αναλογία εκπροσώπησης των 
διαφορετικών κατηγοριών φορέων στη ΔΕΔ, η Επιτροπή, με σκοπό την κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση όλων των αιτούντων φορέων, αποφάσισε να 
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γίνει η κλήρωση ως εξής: τα τακτικά μέλη θα κληρώνονταν από τους φορείς που 
είχαν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια τα 
αναπληρωματικά μέλη θα καταλαμβάνονταν από κλήρωση μεταξύ των φορέων που 
δεν είχαν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. καταστατικό) έως την 
ημερομηνία της κλήρωσης, ενώ τα υπολειπόμενα αναπληρωματικά μέλη, από τους 
άλλους συλλόγους, βάσει της σειράς με την οποία κληρώθηκαν τα τακτικά τους 
μέλη.  

Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 

Στην πρώτη 1η (α) κατηγορία φορέων «τοπικοί και επαγγελματικοί 
σύλλογοι» είχαν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής τρείς (3) σύλλογοι, ήτοι ο 
«Αγροτικός Αμπελουργικός Ελαιοκομικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σταμάτας 
(πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταμάτας)», ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείου 
Αττικής (Σ.Ε.Β.Α)» και ο «Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου». Οι έδρες που 
προβλέπονται για αυτήν την κατηγορία δεδομένου του πλήθους συμμετοχών είναι 
δύο (2). 

Οι Σύλλογοι αυτοί με ηλεκτρονικό τους μήνυμα μας ενημέρωσαν ότι ήρθαν 
σε συμφωνία και αποφάσισαν τα κάτωθι: 

1. Ο ΕΣΔ θα  εκπροσωπείται από το τακτικό μέλος Νεκτάριο Πίλτση. 
2. Ο ΣΕΒΑ θα εκπροσωπείται από το τακτικό μέλος Μανδάλακα Δημήτριο. 
3. Η Κα Κώνστα Αναστασία από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό θα είναι το 1ο 
αναπληρωματικό μέλος. 
4. Κλήρωση θα γίνει μεταξύ του αναπληρωματικού μέλους του ΕΣΔ και του 
ΣΕΒΑ για το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος. 

Η Επιτροπή δέχτηκε την πρόταση των συλλόγων και προχώρησε στην κλήρωση για 
το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος. Κατόπιν κληρώσεως λοιπόν, αναδείχτηκε ότι το 
δεύτερο αναπληρωματικό μέλος θα προέρχεται από τον Εμπορικό σύλλογο 
Διονύσου.  
Συνεπώς, στην (α) κατηγορία έχουμε: 

Τακτικά μέλη: 
1ο μέλος: Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου με εκπρόσωπο τον κ. Πίλτση Νεκτάριο,  
2ο μέλος: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείων Αττικής (ΣΕΒΑ) με εκπρόσωπο τον κ. 
Μανδάλακα Δημήτριο με την επισήμανση ότι ενδέχεται να αλλάξει το τακτικό μέλος 
του ΣΕΒΑ (Δημήτριος Μανδάλακας) διότι ακόμη δεν έχει συσταθεί το ΔΣ. 

Αναπληρωματικά μέλη:  
1ο μέλος: Αγροτικός Αμπελουργικός Ελαιοκομικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 
Σταμάτας (πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταμάτας) με εκπρόσωπο την κ. Κώνστα 
Αναστασία, 
2ο μέλος: Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου με εκπρόσωπο την κ. Γαλαίου Ευαγγελία. 

Στη δεύτερη 2η (β) κατηγορία φορέων «επιστημονικοί σύλλογοι και 
φορείς» και στην τρίτη 3η (γ) «τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών» 
δεν υπήρξε κανένας σύλλογος που να έχει εκφράσει βούληση συμμετοχής, ενώ 
στην τέταρτη 4η (δ) κατηγορία «σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και στα νομικά 
του πρόσωπα» είχε εκφράσει βούληση συμμετοχής μόνο ένας σύλλογος ο 
«Σύλλογος Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Αττικής (ΣΥ.ΔΗ.ΚΥ.)» ο οποίος και 
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κατέχει τη θέση του τακτικού μέλους της κατηγορίας του με εκπρόσωπο τον κ. 
Μάριο Αφίφη με αναπλητωματικό μέλος τον κ. Κούνη Απόλλωνα. 

Στην πέμπτη 5η (ε) κατηγορία «Ενώσεις και σύλλογοι γονέων» είχαν 
εκφράσει βούληση συμμετοχής έξι (6) σύλλογοι εκ των οποίων οι δύο (2) δεν είχαν 
προσκομίσει καταστατικό του συλλόγου τους, γεγονός που αυτόματα τους έθεσε σε 
θέση αναπληρωματικού μέλους (1ο και 2ο) . Οι έδρες που προβλέπονται για αυτήν 
την κατηγορία δεδομένου του πλήθους συμμετοχών είναι τέσσερις (4), άρα και σε 
αυτήν την κατηγορία η Επιτροπή δεν χρειάστηκε να προβεί σε κλήρωση για τα 
τακτικά μέλη, αλλά μόνο για τα υπόλοιπα 2 αναπληρωματικά. 

Aιτούντες συμμετοχής ήταν οι: «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Γενικού 
Λυκείου Διονύσου», «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου 
Στεφάνου», «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Γυμνασίου Κρυονερίου», «Ένωση 
Γονέων Δήμου Διονύσου», «Σύλλογος γονέων & Επιτρόπων Β΄ Νηπιαγωγείου 
Κρυονερίου Αττικής», «Σύλλογος γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Άνοιξης». Η τελική κατάταξη έχει ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 
1ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου» με 
εκπρόσωπο τον κ. Χατζάρα Στέλιο. 
2ο μέλος: «Ένωση Γονέων Δήμου Διονύσου» με εκπρόσωπο τον κ. Λυγηρό Λυγηρού. 
3ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & Επιτρόπων Β΄ Νηπιαγωγείου Κρυονερίου Αττικής» με 
εκπρόσωπο την κ. Ιωάννα Ξυδιά 
4ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης» με 
εκπρόσωπο τον κ. Καϊμά Δημήτριο 

Αναπληρωματικά μέλη: 
1ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Διονύσου» με 
εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Γάκη. 
2ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Γυμνασίου Κρυονερίου» με εκπρόσωπο 
την κ. Γιαλαμά Χρυσούλα 
3ο μέλος: «Ένωση Γονέων Δήμου Διονύσου» με εκπρόσωπο την κ. Γιώτη Ειρήνη. 
4ο μέλος: «Σύλλογος γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης» με 
εκπρόσωπο τον κ. Καστέλλη Δημήτριο. 

Στην επόμενη και έκτη 6η (στ) κατηγορία «αθλητικοί και πολιτιστικοί 
σύλλογοι και φορείς» δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής δεκατέσσερις (14) σύλλογοι, 
οι οποίοι ήταν 5 αθλητικοί και 9 πολιτιστικοί. Οι σύλλογοι που εξέφρασαν βούληση 
συμμετοχής είναι: «Αθλητικό σωματείο “ΔΟΞΑ” Άνοιξη», «Πολιτιστικός 
Φυσιολατρικός Σύλλογος Δροσιάς», «Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κρυονερίου», «Άσσος Κρυονερίου», «Πολιτιστικός Σύλλογος γυναικών 
Κρυονερίου», «Α.Ο. Κρυονερίου», «Ένωση Ποντίων Δροσιάς, Αττικής», 
«Γυμναστικός Σύλλογος Άνοιξης 78», «Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και 
Λαογραφικών Ερευνών «Χοροπαίγνιο», «ΜΚΟ Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού 
Στέφανου Καρδιόλακα», «Πολιτιστικός Οργανισμός Θέασις», «Αθλητικός 
Γυμναστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου «Το Οίον», «Πολιτιστικός Σύλλογος « Άγιοι 
Θεόδωροι Άνοιξης», «Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «Το 
Ρόδο».  

Οι έδρες που προβλέπονται για αυτήν την κατηγορία δεδομένου του 
πλήθους συμμετοχών είναι δέκα (10), που η Επιτροπή κατένειμε, με βάση την 
αναλογία των αιτηθέντων, σε 4 αθλητικούς και 6 πολιτιστικούς. Κατόπιν, η επιτροπή 
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προχώρησε σε κλήρωση για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και το 
αποτέλεσμα έχει ως εξής: 

Τακτικά: 
1ο μέλος: «Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «Το Ρόδο» με 
εκπρόσωπο τον κ. Πουρσανίδη Νεκτάριο. 
2ο μέλος: «Ένωση Ποντίων Δροσιάς, Αττικής» με εκπρόσωπο την κ. Τσακίρογλου 
Κυριακη. 
3ο μέλος: «ΜΚΟ Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Στέφανου Καρδιόλακα» 
με εκπρόσωπο τον κ. Στέφανο Καρδιόλακα. 
4ο μέλος: «Πολιτιστικός Οργανισμός Θέασις» με εκπρόσωπο τον κ. Καραφωτίου 
Δημήτριο. 
5ο μέλος: «Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών 
«Χοροπαίγνιο» με εκπρόσωπο την κ. Λιάσκα Μαρία. 
6ο μέλος: «Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου» με εκπρόσωπο 
τον κ. Νικόλαο Βερβέρη. 
7ο μέλος: «Γυμναστικός Σύλλογος Άνοιξης 78», με εκπρόσωπο την κ. Μπλέτσα 
Σταυρούλα. 
8ο μέλος: «Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου «Το Οίον», με 
εκπρόσωπο τον κ. Αλέξανδρο Κουκά 
9ο μέλος: «Α.Ο. Κρυονερίου», με εκπρόσωπο την κ. Ερασμία Γεωργιάδη. 
10ο μέλος: « Αθλητικό σωματείο “ΔΟΞΑ” Άνοιξη», με εκπρόσωπο τον κ. 
Παπασταθόπουλο Κωνσταντίνο, και  

Αναπληρωματικά: 
1ο μέλος: «Πολιτιστικός Σύλλογος « Άγιοι Θεόδωροι Άνοιξης», με εκπρόσωπο τον κ. 
Λογοθέτη Ιωάννη. 
2ο μέλος: «Πολιτιστικός Σύλλογος γυναικών Κρυονερίου», με εκπρόσωπο την κ. 
Πατέλη Ειρήνη. 
3ο μέλος: «Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Δροσιάς», με εκπρόσωπο την κ. 
Λαμπρινή Μήλα. 
4ο μέλος: «Άσσος Κρυονερίου», με εκπρόσωπο την κ. Καραπιπέρη Χριστιάννα 
5ο μέλος: «Γυμναστικός Σύλλογος Άνοιξης 78», με εκπρόσωπο τον κ. Νικάνδρο 
Νίκανδρου 
6ο μέλος: «Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου «Το Οίον»,με 
εκπρόσωπο την κ. Δέσποινα Τσουκνάκη 
7ο μέλος: «Α.Ο. Κρυονερίου», με εκπρόσωπο τον κ. Σπύρο Γιούλη. 
8ο μέλος: «Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «Το Ρόδο» με 
εκπρόσωπο τον κ. Θεόδωρο Γούλα. 
9ο μέλος: «Ένωση Ποντίων Δροσιάς, Αττικής» με εκπρόσωπο την κ. Καλλιμάνη 
Μαρίνα 
10ο μέλος: «ΜΚΟ Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Στέφανου Καρδιόλακα» με 
εκπρόσωπο τον κ. Δημήτριο Κλειδά. 

Στην επόμενη και έβδομη 7η (ζ) κατηγορία «εθελοντικές οργανώσεις και 
κινήσεις πολιτών» είχαν εκφράσει βούληση συμμετοχής οι τρείς (3) κάτωθι 
σύλλογοι: «Εθελοντές Αρωγοί ζώων Αγίου Στεφάνου», «Σύλλογος Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου» και «Σωματείο Πολιτικής Προστασίας 
Εθελοντών Κρυονερίου Σ.Π.Π.Ε.Κ». Οι έδρες που προβλέπονται για αυτήν την 
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κατηγορία δεδομένου του πλήθους συμμετοχών είναι δύο (2). Η επιτροπή 
προχώρησε στην κλήρωση: 

Τακτικά μέλη: 
1ο μέλος: «Εθελοντές Αρωγοί ζώων Αγίου Στεφάνου» με εκπρόσωπο την κ. Ζωή 
Παούρη. 
2ο μέλος: «Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου Σ.Π.Π.Ε.Κ»» με 
εκπρόσωπο τον κ. Φάμελο Γεώργιο και 

Αναπληρωματικά μέλη: 
1ο μέλος: ««Εθελοντές Αρωγοί ζώων Αγίου Στεφάνου» με εκπρόσωπο την κ. 
Γεωργία Κατσιβέλη 
2ομέλος: «Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου» με 
εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Σισμανόγλου. 
 
Στην Όγδοη 8η (η) «άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών» και 
τελευταία κατηγορία έχουν εκφράσει βούληση συμμετοχής επτά (7) σύλλογοι, 
ωστόσο ένας σύλλογος δεν είχε προσκομίσει το καταστατικό του, οπότε αυτόματα 
καταλαμβάνει θέση αναπληρωματικού μέλους. Οι σύλλογοι που εξέφρασαν 
πρόθεση συμμετοχής είναι: «Σύλλογος Αγίων Αγγέλων», «Πολιτιστικός & 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου», «Μορφωτικός και Περιβαλλοντικός 
Σύλλογος Ευξείνου Πόντου», «Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου», «Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Λόφου Νυμφών Άγιου Στέφανου», «Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Η πρόοδος» Ανοίξεως Αττικής», «Ροταριανός Όμιλος «Διόνυσος», και οι έδρες που 
προβλέπονται για αυτήν την κατηγορία δεδομένου του πλήθους συμμετοχών είναι 
πέντε (5). Συνεπώς η επιτροπή προχώρησε σε κλήρωση μεταξύ των έξι (6) συλλόγων 
που είχαν προσκομίσει πλήρη φάκελο και: 

Τακτικά μέλη: 
1ο μέλος: «Εξωραϊστικός Σύλλογος Λόφου Νυμφών Άγιου Στέφανου», με 
εκπρόσωπο την κ. Ζαχαρούλα Φασκιώτη. 
2ο μέλος: «Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος «Η πρόοδος» Ανοίξεως Αττικής» με 
εκπρόσωπο την κ. Ελένη Μπαθρέλλου-Κληρονόμου. 
3ο μέλος: «Σύλλογος Αγίων Αγγέλων», με εκπρόσωπο τον κ. Νίκο Χατζηχρηστίδη. 
4ο μέλος: «Ροταριανός Όμιλος «Διόνυσος», με εκπρόσωπο την κ. Καλλιέρου 
Ασπασία 
5ο μέλος: «Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου», με εκπρόσωπο 
την κ. Φρόσω Σακελλαρίου και  

Αναπληρωματικά μέλη: 
1ο μέλος: «Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου», με εκπρόσωπο την κ. Μιμή 
Φορμόζη. 
2ο μέλος: «Μορφωτικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ευξείνου Πόντου», με 
εκπρόσωπο την κ. Δανάη Αλιφραγκή. 
3ο μέλος: «Εξωραϊστικός Σύλλογος Λόφου Νυμφών Άγιου Στέφανου», με 
εκπρόσωπο την κ. Άννα Βάχου. 
4ο μέλος: «Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός Σύλλογος «Η πρόοδος» Ανοίξεως Αττικής» με 
εκπρόσωπο την κ. Βασιλική Νικολοπούλου. 
5ο μέλος: «Σύλλογος Αγίων Αγγέλων», με εκπρόσωπο την κ Λάουρα Ναθαναήλ. 
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Β. ΔΗΜΟΤΕΣ  

Για την κατηγορία των Δημοτών, υπήρξαν δέκα οκτώ (18) έγκυρες αιτήσεις 
συμμετοχής: οκτώ (8) αιτήσεις από τη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, τρεις (3) αιτήσεις από 
τη Δ.Κ. Άνοιξης, τρείς (3) αιτήσεις από τη Δ.Κ. Διονύσου, μία (1) αίτηση από τη Δ.Κ. 
Δροσιάς, μία (1) αίτηση από την Δ.Κ. Κρυονερίου, μία (1) αίτηση Ροδόπολης, μία (1) 
αίτηση από τη Δ.Κ. Σταμάτας.  

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη αναλογία εκπροσώπησης ανά περιοχή και 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση των περιοχών, οι 
δύο (2) έδρες καταλαμβάνονται από δημότες που κατοικούν στον Άγιο Στέφανο και 
οι υπόλοιπες έξι (6) από έναν εκπρόσωπο από κάθε Δημοτική Κοινότητα. 

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στην 
κλήρωση των Δημοτών παρά το γεγονός ότι δεν συγκεντρώθηκε τριπλάσιο ή 
τετραπλάσιο κληρωτών των προβλεπόμενων θέσεων της ΔΕΔ. 

Οι μοναδικοί αιτούντες των Δημοτικών Κοινοτήτων Δροσιάς, Κρυονερίου, 
Ροδόπολης και Σταμάτας καταλαμβάνουν τη θέση του τακτικού μέλους στην 
Δημοτική τους Κοινότητα τους. Για τις λοιπές Δημοτικές Κοινότητες, που υπήρχαν 
περισσότερες αιτήσεις, (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη και Διόνυσος) καθώς και για την 
ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, έγινε 
κλήρωση. 
Συγκεκριμένα, για τη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου υπήρξαν οι κάτωθι αιτήσεις: 

1 19167/10-08-2020 Αλεξάνδρα Οικονόμου Άγιος Στέφανος 
2 19358/13-08-2020 Μάνος Παπανικολάου Άγιος Στέφανος 
3 24095/02-10-2020 Δημήτριος Ζαρρής Άγιος Στέφανος 
4 24926/9-10-2020 Μάρθα Απαλοπούλου Άγιος Στέφανος 
5 24924/9-10-2020 Γεώργιος Βυζιώτης Άγιος Στέφανος 
6 25007/12-10-2020 Ιωάννης Μπενέτος Άγιος Στέφανος 
7 24910/09-10-2020 Διονύσιος Αλεξόπουλος Άγιος Στέφανος 
8 24831/09-10-2020 Παύλος Κουλούψουζης Άγιος Στέφανος 
Η κλήρωση ανέδειξε τους κάτωθι: 

Τακτικά μέλη: 
1ο μέλος: Γεώργιος Βυζιώτης 
2ο μέλος: Δημήτριος Ζάρρης. 

Αναπληρωματικά μέλη: 
1ο μέλος: Μάρθα Απαλοπούλου 
2ο μέλος: Παύλος Κουλουψούζης. 
 
Για τη Δ.Κ. Ανοίξεως υπήρξαν οι κάτωθι αιτήσεις: 
1 19799/24-08-2020 Σταύρος Μαντζαρίδης Άνοιξη 
2 21562/10-09-2020 Νικόλαος Κασίμη Άνοιξη 
3 22153/15-9-2020 Ελευθέριος Παπαδόπουλος Άνοιξη 

Τακτικό μέλος κληρώθηκε: Νικόλαος Κασίμης και 

Αναπληρωματικό μέλος: Σταύρος Μαντζαρίδης 
 
Για τη Δ.Κ. Διονύσου οι αιτήσεις είναι: 
1 19168/10-08-2020 Νικόλαος Δακορώνιας Διόνυσος 
2 24963/12-10-2020 Ζωή Κάζου Διόνυσος 
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3 25010/12-10-2020 Αθανάσιος Μπούσμπουρας Διόνυσος 
Η κλήρωση ανέδειξε:  

Τακτικό μέλος: Νικόλαος Δακορώνιας 

Αναπληρωματικό μέλος: Ζωή Κάζου 
 
Για τη Δ.Κ. Δροσιάς η μία και μοναδική αίτηση  

 
Αυτόματα καταλαμβάνει τη θέση τακτικού μέλους ο κ. Μιχαήλ Αρμένης. Κατόπιν 
κλήρωσης ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος ο κ. Διονύσιος Αλεξόπουλος.  
 
Αντίστοιχα, για τη Δ.Κ. Κρυονερίου η μοναδική αίτηση γίνεται δεκτή 

 
Και η κ. Αντωνία Καλαφατέλη καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού μέλους.  
Αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης η κ. Αλεξάνδρα Οικονόμου. 
 
Ομοίως, για τη Δ.Κ. Ροδόπολης η μοναδική αίτηση γίνεται δεκτή στη θέση τακτικού 
μέλους: 
1 24286/05-10-2020 Βασίλειος Στεφανάκης Ροδόπολη 

 
Και αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης ο κ. Ιωάννης Μπενέτος. 
 
Τέλος, όμοια και για τη Δ.Κ. Σταμάτας η μοναδική αίτηση γίνεται δεκτή στη θέση 
τακτικού μέλους: 
1 24960/12-10-2020 Αθανάσιος Κυριακόπουλος Σταμάτα 

 
Αναπληρωματικό μέλος κληρώθηκε ο κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος. 
 
Οι εναπομείναντες υποψήφιοι κ.κ. Μάνος Παπανικολάου και Ελευθέριος 
Παπαδόπουλος κληρώθηκαν κατά σειρά αναπληρωματικοί σε όποια ΔΚ δεν 
παραστεί ούτε αναπληρωματικό μέλος. 
 
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή: 
 1.Ιωάννης Φωτάκης, εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Δύναμη Ευθύνης για 
τον Διόνυσο»  
2. κ. Αικατερίνη Μαϊχόσογλου – Ψυχογιού, εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης 
«Διόνυσος, Ανοιχτοί Ορίζοντες για το Διόνυσο» 
3. κ. Ιωάννης Κανουπάκης (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος της Δημοτικής 
Παράταξης «Εύπολις, Συνεργασία Δημοτών Διονύσου». 
4. κ. Νικόλαος Κλήμης, εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για τον 
Διόνυσο». 
 
 

 

1 20551/10-09-2020 Μιχαήλ Αρμένης  Δροσιά 

1 24130/02-10-2020 Αντωνία Καλαφατέλη Κρυονέρι 


