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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 19509/19-04-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 142/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στο 

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα: «Αστική Αναζωογόνηση 

2012 –2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή 

πρότασης ένταξης πράξης 

 

Σήµερα στις 18 Απριλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 18419/12-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  12-04-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆.Σ.,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
******************* 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 12

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για τη 

συµµετοχή του ∆ήµου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015» του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 19020/17-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Σας ενηµερώνουµε ότι: 

(1) Το Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο  πλαίσιο  

του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» χρηµατοδοτεί τους άξονες 

 προτεραιότητας  2: «Αναβάθµιση αστικών υποδοµών», 3: «Προστασία και ανάδειξη φυσικού 

περιβάλλοντος» και 4: «Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων». Σκοπός του Χρηµατοδοτικού 

Προγράµµατος (Χ.Π) αποτελεί η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων µε στόχο την ολοκληρωµένη ανάπτυξη 

των πόλεων, µε ταυτόχρονη επίτευξη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Η ∆οµή 

του Χ.Π πως αυτό έχει εγκριθεί µε την ΥΑ 735/13.3.2013 για το έτος 2013 απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Άξονας  προτεραιότητας Μέτρα ανά Άξονα Προτεραιότητας 

2.  Αναβάθµιση αστικών υποδοµών 

 

2.1. Υποστήριξη της βιώσιµης  κινητικότητας 

2.2. Βελτίωση αστικού εξοπλισµού  

3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού 

περιβάλλοντος 

3.1. ∆ιαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό 

3.2. ∆ιαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και 

υδατικών πόρων 

3.3. ∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση  

3.4. ∆ιαχείριση οµβρίων υδάτων  

3.5. ∆ράσεις για την αντιµετώπιση της ρύπανσης και τη 

βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος 

4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των 

πόλεων 

4.1. Βιοκλιµατικός  σχεδιασµός  αστικού χώρου 

4.2. Βελτίωση κτιριακού αποθέµατος 

 

(2) Ο ∆ήµος πρόκειται να υποβάλλει πρόταση που θα συµβάλλει στους ειδικούς στόχους των παραπάνω 

Αξόνων Προτεραιότητας (άξονες 2, 3 & 4), σύµφωνα και µε τον οδηγό του Χρηµατοδοτικού 

Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Ειδικότερα το Πράσινο Ταµείο µε την πρόσκληση 

20/2013 (Αρ. Πρωτ. 886/01-04-2013) χρηµατοδοτηθεί τις ακόλουθες δράσεις: 

 

ΑΠ 2 Αναβάθµιση αστικών υποδοµών 

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΕΒ-Ρ9Ι
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Ενδεικτικές ∆ράσεις  ∆ιεύρυνση, αισθητική / λειτουργική / περιβαλλοντική / βιοκλιµατική αναβάθµιση, 

ανακατασκευή, επισκευή / συντήρηση πεζοδροµίων ή / και πεζοδρόµων και επιµέρους 

υποδοµών τους. ∆ηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών. Πρόνοια για εµποδιζόµενα άτοµα.  

Αναδιαµόρφωση διαβάσεων πεζών / ποδηλάτων και ενίσχυση της σήµανσης ιδιαίτερα 

σε σηµεία διασταύρωσης πεζοδρόµων / ποδηλατοδρόµων µε δρόµους κυκλοφορίας 

µηχανοκίνητων οχηµάτων. ∆ιευκόλυνση κινήσεων πεζών / ποδηλάτων, ενίσχυση 

δικτύων κίνησης πεζών / ποδηλάτων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Κατασκευή νέων πεζογεφυρών σε µεγάλους οδικούς άξονες. 

∆ηµιουργία υποδοµών δικτύων ποδηλατοδρόµων. 

∆ηµιουργία σταθµών ενοικίασης ποδηλάτων.  

Αποµάκρυνση σταθµευµένων τροχοφόρων από το δηµόσιο χώρο και εξασφάλιση 

στάθµευσης εντός του οικοδοµικού τετραγώνου.  

Αναδιοργάνωση της στάσης οχηµάτων τροφοδοσίας στο δηµόσιο χώρο.  

∆ηµιουργία νέων υποδοµών ΜΜΜ και βελτίωση υφιστάµενων.  

Αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εφαρµογών στις στάσεις των ΜΜΜ. Εισαγωγή 

σύγχρονων ηλεκτρονικών και µηχανικών συστηµάτων (τηλεδιοίκηση, εφαρµογές 

πληροφόρησης επιβατών).  

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού 

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών.  

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού κάθε είδους, (παγκάκια, 

σκίαστρα, φωτισµός, πόσιµο νερό, κάδοι απορριµµάτων, χώροι υγιεινής, κλπ) στο 

δηµόσιο χώρο των πόλεων (σε δρόµους, πεζοδρόµους, πεζοδρόµια, κλπ).  

Παροχή πρόσθετου φωτισµού σε σηµεία των πόλεων όπου είναι επιθυµητή η ενίσχυση 

της ασφάλειας.  

ΑΠ 3 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

Ενδεικτικές ∆ράσεις ∆ηµιουργία / διαµόρφωση νέων και ανάδειξη / διαχείριση / συντήρηση υφισταµένων 

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό µε χρήση ενδηµικών ειδών 

και µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.  

∆ηµιουργία / συµπλήρωση / συντήρηση / διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου ή / και δικτύων πράσινων παρεµβάσεων στον αστικό ιστό µε σκοπό τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο 

περιβάλλον των πόλεων.  

Περιβαλλοντική διαχείριση οµβρίων υδάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου στις 

πόλεις. Κατασκευή συστηµάτων κατακράτησης οµβρίων υδάτων για εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα και εφαρµογή συστηµάτων ποτίσµατος µε χρήση της τοπικά 

παραγόµενης ενέργειας καθώς και τεχνολογιών µειωµένης χρήσης ύδατος και ενέργειας.  

Προστασία και αναβάθµιση περιαστικών ακτών. ∆ιαχείριση χρήσεων και 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτές.  

∆ιαχείριση παράκτιου αστικού µετώπου. Σύνδεση πόλης και ακτής.  

Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων, υγροβιότοπων, ρεµάτων και άλλων σηµαντικών 

υδάτινων οικοσυστηµάτων στον αστικό ιστό.  

Προώθηση της ανακύκλωσης απορριµµάτων.  

Υποδοµές και προγράµµατα κοµποστοποίησης βιοδιασπώµενων απορριµµάτων.  

Ενεργειακή εκµετάλλευση απορριµµάτων.  

Υπογειοποίηση κάδων οικιακών απορριµµάτων.  

Καινοτόµες δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριµµάτων.  

ΑΠ 4 Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων 

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΕΒ-Ρ9Ι
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Ενδεικτικές ∆ράσεις  Αναβάθµιση εξοπλισµού φωτισµού δηµόσιων χώρων µε χρήση ενεργειακών λαµπτήρων 

ή / και φωτοβολταϊκών συστηµάτων.  

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ΑΠΕ σε δηµόσιους χώρους και κοινωφελείς 

δηµοτικές εγκαταστάσεις.  

Αντικατάσταση δοµικών υλικών κάλυψης δηµόσιων χώρων µε στόχο την αύξηση των 

υδατοπερατών υλικών. Ενίσχυση της κάλυψης µε φυσικά υλικά ή / και ψυχρά υλικά.  

Αντικατάσταση υφιστάµενων δοµικών υλικών κάλυψης οδικών αρτηριών στον αστικό 

ιστό µε νέα φιλικά προς το περιβάλλον και υδατοπερατά.  

Ενίσχυση παρουσίας υδάτινων στοιχείων στο δηµόσιο χώρο.  

∆ιαµόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση που ανήκουν στην ιδιοκτησία 

φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης 

κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις σε κτίρια δηµοτικών κοινωφελών εγκαταστάσεων µε σκοπό 

την εξοικονόµηση ενέργειας.  

Αισθητική αναβάθµιση όψεων κτιρίων σε προβληµατικές περιοχές πόλεων.  

 

(3) Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη Πράξεων µε την υπ΄ αριθµ. 20 

/2013 Πρόσκληση  του Πράσινου Ταµείου είναι 8.000.000 € για το έτος 2013. Η υποβολή των 

προτάσεων θα είναι δυνατή έως και την ∆ευτέρα 22 Απριλίου 2013. Η αξιολόγηση των 

προτάσεων είναι συγκριτική. 

(4) Ο ∆ήµος Ιλίου πρόκειται να υποβάλλει στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία και 

ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» πρόταση ένταξης πράξης µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ», προϋπολογισµού 

240.000,01 €  (µε Φ.Π.Α.) και στον  Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ενίσχυση ελκυστικότητας 

πόλεων» πρόταση ένταξης πράξης µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», προϋπολογισµού 239.850,00 € (µε Φ.Π.Α.). 

Αφού λάβετε υπόψη: 

(1)    Όλα τα προαναφερθέντα 

(2) Την µε αριθµό 20 /2013 Πρόσκληση  του Πράσινου Ταµείου µε Αρ. Πρωτ.: 886 / 01 – 04 – 2013 

για υποβολή προτάσεων στο Χρηµατοδοτικό  Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»  

(3) Τον Οδηγό διαχείρισης του Χρηµατοδοτικού  Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015» 

(4) Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. Πρωτ. 

735/13-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Σ46Ψ844-9Ω0) : «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα του ΠΤ «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» για το έτος 2013 και καθορισµός 

Αξόνων Προτεραιότητας του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος για το έτος 2013» 

          Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε: 

(1) Τη συµµετοχή του ∆ήµου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 

2012-2015» του Πράσινου Ταµείου  

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΕΒ-Ρ9Ι
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(2) Την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία και ανάδειξη φυσικού 

περιβάλλοντος» µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗ» και στον  Άξονα Προτεραιότητας 4:  «Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων» µε 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ». 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
1. Τη συµµετοχή του ∆ήµου στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015» του Πράσινου Ταµείου  

2. Την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία και ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος» µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ» 
και στον  Άξονα Προτεραιότητας 4:  «Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων» µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ». 
 

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΕΒ-Ρ9Ι


