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από το πρακτικό της 1 / 24.01.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα ΕΗΔ 1ο:

Έγκριση Λειτουργίας Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.01.2018, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 410/20.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Ολύμπιος Αθανάσιος
20. Ριζούλης Στέφανος
21. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζώλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«7.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 πρότασηεισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση,
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα
και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη
σειρά εκλογής.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά
στη δημιουργία Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
μαθητών που εμφανίζουν διαγνωσμένα από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας μαθησιακές δυσκολίες και πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση του προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζουμε ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη δημιουργία Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο
Μελιβοίας για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών που εμφανίζουν διαγνωσμένα από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Λάρισας μαθησιακές δυσκολίες, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του, αφού το τμήμα πρέπει να λειτουργήσει
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018 - 2019.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
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Έγκριση Λειτουργίας Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 59 του
Ν. 3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η
προαγωγή νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο
υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.
1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε
ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σ' αυτά γίνονται με
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση,
συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η μείωση τμημάτων σ αυτά γίνονται με
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα των προηγούμενων
παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
1566/1985.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01.01.2011. (παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3966/2011).
Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985: «Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται
στο δήμαρχο ή πρόεδρο ικανότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης', την κατανομή
των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή κα: συντήρηση του, καθώς και το έργο
των σχολικών επιτροπών.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 36548/Δ3/02.03.2016 επισημαίνεται ότι
σε περίπτωση ίδρυσης νέας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την έγκριση της, η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του
αρμόδιου Δήμου, η οποία να εξασφαλίζει με σαφήνεια τόσο τη δυνατότητα στέγασης όσο και την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της προτεινόμενης δομής. Στην περίπτωση των εργαστηρίων να
αναφερθούν οι δαπάνες εξοπλισμού για κάθε έτος από τα επόμενα οικονομικά έτη με την αντίστοιχη
βεβαίωση δαπάνης. Επίσης να σταλεί στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας
των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, από τους οικείους ΟΤΑ με την δυνατότητα κάλυψης των δαπανών που
βαρύνονται και για το τρέχον οικ. Έτος. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη βεβαίωση
δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/08, ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση:
«αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ,
για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και
ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους, τα οποία
λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ, Δ,΄ Ε΄ και ΣΤ΄. Παράταση της φοίτησης
μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του οικείου
ΚΕΔΔΥ».
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Στην παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3699/08 ορίζεται ότι οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
«α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες,
υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με
τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ.
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ,
όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα
σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης».
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μελιβοίας εισηγήθηκε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4/22.01.2018 έγγραφό
του, τα εξής:
Παρακαλώ όπως εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς τη δημιουργία
Τμήματος Ένταξης στο Δ.Σ. Μελιβοίας όπου θα αναφέρεται ότι ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει τα έξοδα της
δημιουργίας και λειτουργίας αυτού όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι ανάγκη να λειτουργήσει το ένταξης με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προκειμένου να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών που εμφανίζουν διαγνωσμένα από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας κάποιες
μαθησιακές δυσκολίες.
Αναμένουμε να μας κοινοποιήσετε την απόφαση (έγκριση) του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να προχωρήσουμε
στις απαραίτητες ενέργειες λειτουργίας του τμήματος προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας».
Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η στέγαση της νεοϊδρυόμενης Σχολικής μονάδας στο Δημοτικό Σχολείο
Μελιβοίας.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι υπαρκτό το πρόβλημα στο χώρο της Παιδείας με πολλά
παιδιά με μαθησιακά προβλήματα που χρειάζονται επιπρόσθετη διδασκαλία και βοήθεια. Και είναι
υποχρέωση του Κράτους να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι
το Υπουργείο αναγνωρίζει μέσω των διοικήσεών του ότι πρέπει να λειτουργήσει ένα τέτοιο τμήμα, όμως θέλει
απόφαση όπου ο δήμος Αγιάς θα αναλαμβάνει τα έξοδα της δημιουργίας και της συντήρησής του.
Στην ουσία πρόκειται για τη συνέχιση της πολιτικής “νέες αρμοδιότητες στους δήμους χωρίς την απαραίτητη
Κρατική χρηματοδότηση», που σημαίνει ότι οι δήμοι για να ανταποκριθούν ή θα φορολογήσουν παραπάνω ή
θα υποβαθμίσουν κάποιες υπηρεσίες. Εκεί η διαφωνία μας είναι ριζική, άλλωστε αυτό το έχουμε ξαναπεί και
σε πάρα πολλά θέματα.
Συμφωνούμε στη δημιουργία του Τμήματος, όμως διαφωνούμε με το σκεπτικό της απόφασης να καλύπτει ο
δήμος με δικά του έξοδα τις ανάγκες λειτουργίας, όταν αυτό είναι υποχρέωση του Υπουργείου. Οι φόροι που
πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ο λαός αυτά πρέπει να πάνε στην υγεία και στην παιδεία. Στο συγκεκριμένο ζήτημα
δεν θα έπρεπε να υπάρξει ψήφισμα από το δημοτικό Συμβούλιο που θα καταγγέλλει την Κυβέρνηση και το
Υπουργείο που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δομές; Εκεί θα μιλήσουμε ή
θα σιωπήσουμε πάλι, γιατί είναι η στάση των δημοτικών Αρχών τη πλειοψηφίας στην Ελλάδα, δηλαδή να
συναινούν και να υλοποιούν σιωπηρά αυτές τις πολιτικές που φορτώνουν καινούργια βάρη στους πολίτες.
Εάν δεν υπάρξει τέτοια απόφαση και τέτοιο δημόσιο ψήφισμα που θα καταγγέλλει το Υπουργείο και την
Κυβέρνηση για τη στάση τους, εμεί θα ψηφίσουμε “Παρών” ».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου και Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (Α΄ 147): «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάζεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011: (Α'
118): «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και
λοιπές διατάξεις»,
- τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του Ν. 3699/2008 (Α΄199) : «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
- τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 4 του Ν. 3966/2011 (Α' 118): «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
- την με αριθμό 36548 /Δ3/02.03.2016 εγκύκλιο ΥΠ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:
«Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.», β) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 4/22.01.2018 έγγραφό του Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μελιβοίας,
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2018,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Α. Εγκρίνουμε τη δημιουργία και τη στέγαση της νέας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, στο Δημοτικό Σχολείο
Μελιβοίας.
Β. Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα βαρύνει
τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6711.01, με τίτλο «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές», του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 151.840,00€.
Μειοψήφισαν ο Ιωάννης Κασίδας και η Μαρούδα Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) οι δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που
προαναφέρονται.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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