
 1/6 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..19/3/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:148/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση 
ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επαναχρήση 
δημοτικών κτηρίων» του έργου «Επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την 
ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 7ης/19-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..19η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..12632/15-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..21.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).     
12.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
13.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
14. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ.  κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος(δικαιολογημένη απουσία),Λυρούδιας Ευάγγελος, 
Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος,Φωτέλης 
Λουκάς,Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, 
Παντέλογλου Τεύκρος, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου, Βασιλική, Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία),Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος(δικαιολογημένη 
απουσία), και Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία),απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. και Στασινοπούλου Αναστασία, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Λουκάτου Ανθή 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις:  
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Ο Δ. Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 19ου θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Φωτάκης  Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της  

Η.Δ. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Γεροντογιάννη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 22, 23,27,28,29 και 30 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:148/2019.. 

14.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.   ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
21.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

 

15. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
16. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
17. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
19. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 

«Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση 
ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επαναχρήση 
δημοτικών κτηρίων» του έργου «Επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την 
ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..14ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Το άρθρο 63 & 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Όπως 
τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 72 και 92 του Ν4555/2018 (Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
2. Την παρ. 15 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
3. Την 21668/30-6-2014 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικής 
μελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για την στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου” 
μεταξύ του Δήμου Διονύσου και σύμπραξης μελετητών και μελετητικών γραφείων 
4. Την 12057/12-3-19 αίτηση έγκρισης υποπαραχώρησης του Β.Κ. 735 δημόσιου ακινήτου 
στον Δήμο Διονύσου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής. 
5. Την αριθ. πρωτ. 65574/19-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
υποβολή αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας 
«Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επαναχρήση 
δημοτικών κτιρίων».  
6. Το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από 
την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου», εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
2019 του Δήμου Διονύσου, δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.  
7. Την ως άνω σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία το προαναφερόμενο έργο δύναται 
να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από την ομάδα Γ της πρόσκλησης αυτής. 
8. Το γεγονός ότι στα απαιτούμενα για υποβολή πρότασης δικαιολογητικά 
συμπεριλαμβάνονται:  

(1) Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή 
αιτήματος ένταξης. Οι αποφάσεις αυτές των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και 
δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση 
του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 
(Β΄1377) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

(2) Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου από το 
οποίο θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει 
εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η 
προτεινόμενη πράξη, υποβάλλεται απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι 
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θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί, 
συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της 
προτεινόμενης πράξης 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για:  
 

1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον 
άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο 
«Ανέγερση και Επαναχρήση δημοτικών κτιρίων» του έργου : «Επεμβάσεις στο κτήριο 
που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». Το εν λόγω 
έργο θα περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) Τις απαιτούμενες επεμβάσεις στο κτήριο και 
διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και 
β) τον απαιτούμενο εξοπλισμό των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. 

2. Την δέσμευση του Δήμου ότι στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου 
υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου 

3. Την δέσμευση του Δήμου ότι θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν 
αυτό εκπονηθεί, η συγκεκριμένη Επέμβαση στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την 
ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου.  

4. Την δέσμευση του Δήμου, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη 
συνεδρίασή του, ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης θα συνομολογήσει 
επενδυτικό δάνειο, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών της ανωτέρω (3) σύμβασης από ίδιους πόρους 
του Δήμου Διονύσου. Οι μελετητές θα προσαρμόσουν την μελέτη στα ζητούμενα της 
πρόσκλησης και θα μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων με σκοπό την κατασκευή των διαμορφώσεων και την λειτουργία του 
κτιρίου για τη στέγαση των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Κρυονερίου – Δ. Διονύσου {(4) 
σχετικό}. 

6. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και 
Χωροταξίας για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε εγγράφου 
που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 63, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Την 21668/30-6-2014 σύμβαση. 
 Την 12057/12-3-19 αίτηση έγκρισης υποπαραχώρησης. 
 Την αριθ. πρωτ. 65574/19-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Την υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
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                   Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο   Μ  Ο  Φ  Ω  Ν Α 
 
 
Εγκρίνει: 
 

1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον 
άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο 
«Ανέγερση και Επαναχρήση δημοτικών κτιρίων» του έργου : «Επεμβάσεις στο κτήριο 
που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου». Το εν λόγω 
έργο θα περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) Τις απαιτούμενες επεμβάσεις στο κτήριο και 
διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και 
β) τον απαιτούμενο εξοπλισμό των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. 

2. Την δέσμευση του Δήμου ότι στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου 
υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό η διαφορά αυτή να καλυφθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου. 

3. Την δέσμευση του Δήμου ότι θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν 
αυτό εκπονηθεί, η συγκεκριμένη Επέμβαση στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την 
ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου.  

4. Την δέσμευση του Δήμου, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη 
συνεδρίασή του, ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης να συνομολογήσει 
επενδυτικό δάνειο, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών της ανωτέρω (3) σύμβασης από ίδιους πόρους 
του Δήμου Διονύσου. Οι μελετητές να προσαρμόσουν την μελέτη στα ζητούμενα της 
πρόσκλησης και θα μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων με σκοπό την κατασκευή των διαμορφώσεων και την λειτουργία του 
κτιρίου για τη στέγαση των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Κρυονερίου – Δ. Διονύσου {(4) 
σχετικό}. 

6. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και 
Χωροταξίας για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε εγγράφου 
που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ                                                             
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
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                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.                                     
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.                                       
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

                                                                                                                                        
                                                                  

   Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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