
 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθ.Αποφ.  272/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ13 
Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με τίτλο «Πράσινες 
πολιτιστικές διαδρομές» και τίτλο έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 
 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 
136/09.07.2022), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23013/09.09.2022 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
οκτώ (8) μέλη:   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, τη λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης στα 
πλαίσια της πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με 
τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» και τίτλο έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 
Επί του του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Την με ΑΔΑ: 9Λ1Γ46ΜΟΞ9-8ΔΙ Πρόσκληση ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»  

2. Την από 15-04-2022, υπ΄ αριθμ. 82/2022 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ : 9Φ1ΛΩΞΕ-Ε7Λ) για υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. 
Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» και τίτλο 
έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

    (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
8. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος) 

 

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: Ψ1ΥΥΩΞΕ-ΠΦ2



3. Την από 24/06/2022 υποβολή ΤΔ Πράξης (MIS: 5179826), ΕΠ:16 - Αξ:06 - Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον - Πρόσκλ: ΣΥΔΝΑ13 - AA: 4683 και τα μετέπειτα 
συμπληρωματικά/πρόσθετα στοιχεία. 

4. Την με ΑΔΑ: ΨΩΦΕ46ΜΟΞ9-5Θ6 ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5179826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» και τα ακόλουθα στοιχεία πράξης: 
 
1. Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5179826 
2. Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
3. Κωδικός Δικαιούχου: 40105034 
4. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

Η Πράξη αυτή αφορά την ανακατασκευή φθαρμένων πεζοδρομίων στα πλαίσια της ανάπλασης 
διαδρομών που συνδέουν τα όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου από τον Δήμο Νέας Σμύρνης και 
Καλλιθέας έως τον Δήμο Αλίμου και την παραλιακή ζώνη. Συγκεκριμένα τα πεζοδρόμια που 
περιλαμβάνονται στη ανακατασκευή είναι της Λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος της οδού Μετσόβου έως 
το ύψος της οδού Ιάσωνος και στα δύο ρεύματα. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

i. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από 
άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα. 

ii. Τοποθέτηση νέων κρασπέδων 
iii. Πλακοστρώσεις με έγχρωμους κυβόλιθους που περιέχουν ψυχρά υλικά και πλάκες ΑΜΕΑ 
iv. Διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ κλίσης μέχρι 5% και τοποθέτηση πλακών ΑΜΕΑ 
v. Εργασίες προσαρμογής υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων (λοιπού αστικού 

εξοπλισμού) 
vi. Εργασίες φύτευσης 

vii. Εγκατάσταση έξυπνου αστικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει τοποθέτηση πάγκων 
φόρτισης κινητών συσκευών και πρόσβασης στο διαδίκτυο και δημιουργία διαβάσεων 
πεζών με αυτόματη αναγνώριση προσώπων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί 
στην σύνταξη υψομετρικών μελετών σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση με κύριο μέλημα την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από τις 
προαναφερόμενες κατασκευές αλλά και την τμηματική προσαρμογή των πεζοδρομίων με 
την ανακατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακών στις εισόδους κατοικιών (ράμπες, 
garage κ.λ.π.) 

 
5. Παραδοτέα πράξης: 

 Π1: Εργασίες αποξήλωσης και αποκατάστασης πεζοδρομίων με χρήση ψυχρών υλικών 

 Π2: Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

 Π3: Εργασίες φύτευσης 

 Π4: Εργασίες εγκατάστασης ενεργειακά αυτόνομων σημείων ανάπαυσης πεζών 

 Π5: Εργασίες εγκατάστασης έξυπνων διαβάσεων 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ανέρχεται σε 1.166.666,67 € 
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 433.333,33 € και 
χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα. 
 
Έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
1. Την έγκριση αποδοχής της χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. 

Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» και 
τίτλο έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», 
ποσού δημόσιας δαπάνης εγγεγραμμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 1.166.666,67€ και 
μη εγγεγραμμένου: 433.333,33€ (θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα) 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω. 

ΑΔΑ: Ψ1ΥΥΩΞΕ-ΠΦ2



Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την με ΑΔΑ: 9Λ1Γ46ΜΟΞ9-8ΔΙ Πρόσκληση ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683 

 την από 15-04-2022, υπ΄ αριθμ. 82/2022 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ : 9Φ1ΛΩΞΕ-Ε7Λ) 

 την από 24/06/2022 υποβολή ΤΔ Πράξης (MIS: 5179826) 

 την με ΑΔΑ: ΨΩΦΕ46ΜΟΞ9-5Θ6 ένταξη της Πράξης  

 την πρόσκληση ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683 

 την ανωτέρω εισήγηση 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει την αποδοχή της χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ13 Κωδ. Ολοκλ. 
Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1094, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4683, με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» 
και τίτλο έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ», ποσού δημόσιας δαπάνης εγγεγραμμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 
1.166.666,67€ και μη εγγεγραμμένου: 433.333,33€ (θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα). 
 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω. 

 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μιχαλοπούλου Μ. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 
3852/2010: 
 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 
περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' 
αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση 
αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για 
την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση 
της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι 
την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο 
οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, 
ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. 
Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει 
κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων». 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του 
Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο 
έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 272/2022 
 
Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 : Οι αποφάσεις της Ο.Ε. 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
δήμου (http://www.palaiofaliro.gr/) με ευθύνη του προέδρου. 
 Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ). 
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Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα 
διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς 
περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

  
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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