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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57357/12-11-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 333/2012                                                      ΘΕΜΑ 
Υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου στις Πράξεις 
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» 
 

Σήμερα στις 08 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 56269/02-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  02-11-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.,  ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.,. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. 
 
Οι Δ.Σ.  κ.κ.   Κουτσιανάς Π.  & Χρόνης Γ.  απεχώρησαν στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης και 
προσήλθαν στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην υποβολή αίτησης ένταξης του 
Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 56241/02-112012 έγγραφο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 
καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους 
στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι 
ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010. 
Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως 
κύριους στόχους 
· τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην εκπαίδευση κάθε πολίτη, 
· την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 
εξελισσόμενου κοινωνικο- οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, 
· τη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών, 
· την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της 
θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης, 
· τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες 
εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, 
· την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, 
· την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, 
· τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, 
· την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων 
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν μέσω των ανωτέρω 
Πράξεων διακρίνονται σε: 
α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα 
προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου 
μάθησης Ενηλίκων. 
β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις 
τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 
προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους. 
Η υποστήριξη της οποίας θα τύχουν οι Δήμοι,  οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω πράξεις 
συνίσταται: 
1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 
προσωπικού 
που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και 
Διασφάλισης Ποιότητας με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και Εκπαιδευτές), 
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2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής 
και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ., 
3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης 
εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών κλπ), και 
4. στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» 
Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω Πράξεις αναλαμβάνουν: 
1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., που πληρούν ελάχιστες 
προδιαγραφές όπως: τηλέφωνο - INTERNET, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες, πυρασφάλεια  
διασφάλιση προσβασιμότητας Α.ΜΕ.Α. καθαριότητα), 
2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των 
Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
· Ανάπτυξη τοπικής Επικοινωνιακής Πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. 
· Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
· Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
· Συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων. 
· Προώθηση τοπικών προγραμμάτων Δήμων. 
· Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων. 
3. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο, 
4. την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων, 
5. την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την 
υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας. 
6. την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο και το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν κοινή Προγραμματική 
Σύμβαση για την ένταξή τους στις ως άνω Πράξεις με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και θα 
επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που θα 
επιλέξουν οι ίδιοι και θα υλοποιήσει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Μ. .  
Για τη συμμετοχή του Δήμου στην παρούσα Πρόσκληση και την ένταξή του στις ανωτέρω πράξεις 
ισχύουν οι κατωτέρω υποχρεωτικές προϋποθέσεις: 
1. Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. με βάση το Ν. 3879/2010. 
2. Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής στις Πράξεις. 
3. Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου. 
4. Διάθεση χώρου Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (μη τυπικής/άτυπης ή τυπικής 
εκπαίδευσης) 
5. Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε 
απογευματινές ώρες 
6. Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στο χώρο διοίκησης και τον(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης 
7. Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας  
10. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας, όπως για την 
προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας , της καινοτομίας, υγείας, περιβάλλον κ.α  
11. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες, όπως ΡΟΜΑ, μετανάστες κ.α.  
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.3879/2012 «Ο Δήμος εφαρμόζει το τοπικό 
πρόγραμμα δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των 
κανόνων που αναφέρονται στην παρ.2 του αρ.4 που αφορούν τη γενική εκπαίδευση 
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ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως: 
α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που οργανώνονται στο 
πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού 
προσώπου του Δήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. 
β) η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής 
Γραμματείς Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄της παρ.6 του αρ. 21…», 

3. Την αριθμ 105/2012 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα θέματα   
Δια Βίου Μάθηση στην Δ/νση Κοιν. Υπηρεσιών και Υγείας 

4.Την ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Ιλίου και συνεργασίας για 
το σκοπό αυτό με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Δια Βίου Μάθησης, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, 

για την υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής  του Δήμου στην ως άνω αναφερόμενη Πρόταση 
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) εισηγούμαστε: 

1. Την Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. στο Δήμο Ιλίου, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία 
(Ν.3879/2010, ΦΕΚ163/Α/21-09-2010) στο πλαίσιο της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Υγείας που ασκεί αρμοδιότητες Δια βίου Μάθησης. 

· Ως χώρος Διοίκησης ορίζεται Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ταχ. 
Δ/νση:Νέστορος 101, Τ.Κ. 13122 Ίλιον) 

· Ως χώρος  εκπαίδευσης ορίζεται το 7ο  Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ταχ. Δ/νση: Α. 
Παπανδρεόυ 55-57, Τ.Κ. 13121 Ίλιον). Εφόσον προκύψουν ανάγκες, για τα 
τμήματα εκπαίδευσης που δεν μπορούν να στεγαστούν στο 7ο δημοτικό Σχολείο, θα 
ορισθούν επιπρόσθετες σχολικές  μονάδες με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας.  

2. Την υποβολή φακέλου για τη Συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και 
την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Τον Ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του. Η Διεύθυνση 
μας προτείνει ως τακτικό εκπρόσωπο τον διοικητικό υπάλληλο κ. Δημήτριο Αμπατζή, με 
αναπληρώτρια του τη διοικητικό υπάλληλο κα Αναστασία Παπάζογλου.  

4. Την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή  της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
                                                ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει: 
1. Την Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. στο Δήμο Ιλίου, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία 

(Ν.3879/2010, ΦΕΚ163/Α/21-09-2010) στο πλαίσιο της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Υγείας που ασκεί αρμοδιότητες Δια βίου Μάθησης. 

· Ως χώρος Διοίκησης ορίζεται Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
(Ταχ. Δ/νση:Νέστορος 101, Τ.Κ. 13122 Ίλιον) 

· Ως χώρος  εκπαίδευσης ορίζεται το 7ο  Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ταχ. Δ/νση: Α. 
Παπανδρεόυ 55-57, Τ.Κ. 13121 Ίλιον). Εφόσον προκύψουν ανάγκες, για τα 
τμήματα εκπαίδευσης που δεν μπορούν να στεγαστούν στο 7ο δημοτικό 
Σχολείο, θα ορισθούν επιπρόσθετες σχολικές  μονάδες με απόφαση της 
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Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
2. Την υποβολή φακέλου για τη Συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου 

Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και 
την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου τον υπάλληλο κ. Δημήτριο Αμπατζή, με 
αναπληρώτρια του την υπάλληλο κα Αναστασία Παπάζογλου.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή  της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σταυρούλα, Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, 

Παπαδογιαννάκη Αναστασία, Τριανταφύλλου Νικόλαος, Βλάχου Βασιλική, Κόχυλα Καλλιόπη,  
Κουτσιανάς Παναγιώτης & Χρόνης Γεώργιος, έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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