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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
              

           OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                        

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
της 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 278/2019 
 

ΘΕΜΑ :  
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων». 

 
  

    Στη Θήβα, σήμερα στις 25 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 

και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. :24252/21-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΕΜΗ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 

Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι  

και ονομαστικά οι :   

 

  
Α/Α 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  Κων.Χαρέμης, Πρόεδρος Παν.Νίκας  Γ.Γελέκας- Δ.Κ. Θήβας 

2)  Κων.Βόλης Π.Πετεινάρης Κ.Χαροκόπος – Δ.Κ.Βαγίων 

3)  Κων.Γεωργίου Δημ.Σακάτης Κ.Μπούγιας – Κ. Δομβραίνας 

4)  Στ.Καλαμιώτης Ελ.Τσέλλος Κ.Ρόκας – Κ. Λεύκτρων 

5)  Αν.Καμούτσης  Δημ.Αλεξάνδρου Σερ.Δέδες – Κ. Χωστίων 

6)  Μαρ.Κατσιμίχα Κων.Βενιζέλος  

7)  Νικ.Κοβάνης Θ.Κιούσης  

8)  Ι.Κοντού Αθ.Νόκα  

9)  Ευαγγ.Κυπριωτάκης Αντ.τουλουμάκος  

10)  Ι.Παπαδημητρίου Ι.Ρόκας  

11)  Γ.Παπασπύρου   

12)  Ευαγγ.Τζουβελέκη-Ρεπούσκου   

13)  Παν.Τσαραμπάρης   

14)  Αλεξ.Φίλης   

15)  Αν.Χατζησταμάτης   

16)  Γρ.Παπαβασιλείου   

17)  Απ.Δαγδελένης   

18)  Χρ.Ρούσσος   

19)  Αγγ.Τσαρουχά   
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20)  Ηλ.Τραμπάκουλος    

21)  Παν.Περαματζής   

22)  Στ.Χαλβατζής   

23)  Παν.-Επ.Ρωμανάς    

 

 

 Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γεώργιος Δ. Αναστασίου, προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος – πρακτικογράφος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσούγκα Δήμητρα, για την τήρηση των πρακτικών της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουν 

προσέλθει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντ.Τουλουμάκος, Θ.Κιούσης, Δημ.Σακάτης, 

Παν.Νίκας, Κ.Βενιζέλος και Δημ.Αλεξάνδρου. 

Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερησίας διατάξεως αποχώρησε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Παν.Νίκας. 

  

Ο Πρόεδρος επί του  3ου  θέματος  της ημερησίας διατάξεως,  δίνει το λόγο στο Δήμαρχο 

Θηβαίων κ. Γεώργιο Αναστασίου, ο οποίος εισηγείται το θέμα, αναφέροντας τα κάτωθι :  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 78 του Ν.4555/18 : 

«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. 

ΑΔΑ: ΨΦΙΟΩΡΜ-ΘΤΨ
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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 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). 

ΑΔΑ: ΨΦΙΟΩΡΜ-ΘΤΨ
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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 Θηβαίων  με την από 11-9-2019  ανακοίνωσή του , η οποία αναρτήθηκε και 

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 έως 11-10-2019. 

Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς  οι οποίοι 

απέστειλαν στο Δήμο μας,  σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με 

τους αναπληρωτές τους. 

ΑΔΑ: ΨΦΙΟΩΡΜ-ΘΤΨ
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Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Σωτ.Μανάρα-Μαυράκη Αγγελική Παπαευσταθίου 

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ 
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Παναγ.Μπαρώνη Χρ.Βοργιανίτης 

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ «ΜΗΤΡΟΣ 
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ» 

Παρασκευή Μπατσούλη Δημήτριος 
Παπακωνσταντίνου 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ «ΣΦΕ» 

Σωτήριος Καραμαγκιώλης Μενέλαος Καραμαγκιώλης 

5. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΗΒΑΣ Αγγελος Γκέλης Ιωάννης Κουνδουράκης 

6. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ Μάριος Στάντζος Ευάγγελος Χατζηδιάκος 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Θεοφάνης ΚΩΝΣΤΑΣ – ΦΙΛΗΣ Ιωάννης Μπάρκας 

8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Βασιλειος Γκέλης Αλέκος Στάικος 

9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ 
«ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αθηνά Ράικου-Πρεβεζάνου Δημήτριος Λαζάρου 

10. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
«Ο.ΔΙ.Κ.» 

Αντώνιος Φωτιάδης Σπυρίδων Μπακάλης 

11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΗΒΑΣ «Ο 
ΠΙΝΔΑΡΟΣ» 

Χαλιαμάλιας Φώτιος Γκέκας Παναγιώτης 

12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΘΗΒΑΣ 

Αντωνάκης Παναγιώτης Γκέλης Παναγιώτης 

13. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Μανουσάκη Ευτυχία Καντίκα Ιωάννα 

14. Σωματείο «ΣΦΙΓΓΑ» Χρήστου Ζωγραφιά Μπάκα Κλεοπάτρα 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Πλιακοστάμος Ιωάννης Νταγιάκος Πέτρος 

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΒΑΣ «ΛΑΪΟΣ» 

Φρούσιος Αναστάσιος Ανδριανού Αικατερίνη 

17. ΑΡΗΣ ΘΗΒΩΝ Καραμαγκιώλης Μενέλαος Μητσάκη Αικατερίνη 

18. ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Γελέκας Γεώργιος Μακρόγλου Μαρία 

19. ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ΚΕΘΗΠΟ 

Ευθυμίου Νικόλαος Μερκούρη Τριανταφυλλιά 

 

 

 Επιπλέον, αίτηση συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης,  εκδήλωσαν οι κάτωθι 

δημότες : 

  

1. Ισμήνη Βουδούρη   

2. Φωτιάδης Αντώνιος   

3. Θεοδωρής Μαρίνης    

4. Πανουργιά Σωτηρία 

5. Χασάπης Παναγιώτης 

6. Αριάνογλου Δημήτρης 

7. Γερογιάννης Σωτήριος 

8. Παπαπέτρου Τριανταφυλλιά 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των 

μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

▪ την εισήγηση του Δημάρχου,  

▪ τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 

του Ν.4555/18 

▪  τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους 

με τους αναπληρωτές τους  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων,  ως ακολούθως :  

 

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Χαρέμης. 

 

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων  

ορίζεται ως ακολούθως: 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Σωτ.Μανάρα-Μαυράκη Αγγελική Παπαευσταθίου 

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ 
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Παναγ.Μπαρώνη Χρ.Βοργιανίτης 

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ «ΜΗΤΡΟΣ 
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ» 

Παρασκευή Μπατσούλη Δημήτριος 
Παπακωνσταντίνου 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ «ΣΦΕ» 

Σωτήριος Καραμαγκιώλης Μενέλαος Καραμαγκιώλης 

5. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ Μάριος Στάντζος Ευάγγελος Χατζηδιάκος 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Θεοφάνης ΚΩΝΣΤΑΣ – ΦΙΛΗΣ Ιωάννης Μπάρκας 

7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Βασιλειος Γκέλης Αλέκος Στάικος 

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ 
«ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αθηνά Ράικου-Πρεβεζάνου Δημήτριος Λαζάρου 

9. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
«Ο.ΔΙ.Κ.» 

Αντώνιος Φωτιάδης Σπυρίδων Μπακάλης 

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΗΒΑΣ «Ο 
ΠΙΝΔΑΡΟΣ» 

Χαλιαμάλιας Φώτιος Γκέκας Παναγιώτης 

11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΘΗΒΑΣ 

Αντωνάκης Παναγιώτης Γκέλης Παναγιώτης 

12. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Μανουσάκη Ευτυχία Καντίκα Ιωάννα 

13. Σωματείο «ΣΦΙΓΓΑ» Χρήστου Ζωγραφιά Μπάκα Κλεοπάτρα 
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14. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ Πλιακοστάμος Ιωάννης Νταγιάκος Πέτρος 

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΒΑΣ «ΛΑΪΟΣ» 

Φρούσιος Αναστάσιος Ανδριανού Αικατερίνη 

16. ΑΡΗΣ ΘΗΒΩΝ Καραμαγκιώλης Μενέλαος Μητσάκη Αικατερίνη 

17. ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Γελέκας Γεώργιος Μακρόγλου Μαρία 

18. ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ΚΕΘΗΠΟ 

Ευθυμίου Νικόλαος Μερκούρη Τριανταφυλλιά 

 

ΔΗΜΟΤΕΣ 

1. Ισμήνη Βουδούρη   

2. Φωτιάδης Αντώνιος   

3. Θεοδωρής Μαρίνης    

4. Πανουργιά Σωτηρία 

5. Χασάπης Παναγιώτης 

6. Αριάνογλου Δημήτρης 

7. Γερογιάννης Σωτήριος 

8. Παπαπέτρου Τριανταφυλλιά 

 
 
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχών. 

 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 278/2019 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
         ΚΩΝ.ΧΑΡΕΜΗΣ          
 

Ακριβές απόσπασμα 
Θήβα αυθημερόν 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΦΙΟΩΡΜ-ΘΤΨ
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