
 

      
                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
                                                                                                       Αριθμ. Απόφ.: 190/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 15/2019 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου 

Πάργας 
 

Στο Καναλάκι σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Πάργας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Πάργας, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 10987/20-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 
το  άρθρο 67 του Ν.3852/10. 
   ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

Παρόντες Απόντες 

1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

3. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

4. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

6. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

7. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

8. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

10. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

11. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

13. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

14. ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

15. ΠΗΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

16. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

17. ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

18. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  

19. ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  

21. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ απών 

22. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΔΑΜ  

23. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

24. ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

25. ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

26. ΧΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

27. ΔΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 
 Ο Δήμαρχος κ. Ζαχαριάς Νικόλαος προσκλήθηκε νομίμως και  παρευρέθηκε  στη 

συνεδρίαση. 
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Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε  στην κ. Τσιλιμπώκου Θεοδώρα του Γεωργίου ΠΕ1 
Διοικητικού, υπάλληλο του Δήμου Πάργας. 

Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη 
δημοτική σύμβουλο κ. Ρεπάνη Αγγελική, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής: 

 
Με το άρθρο 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. 

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 
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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). 

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 
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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 Πάργας  με την από 26/09/2019 πρόσκληση,  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. 
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Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν 

στο Δήμο Πάργας σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με 

τους αναπληρωτές τους. 

Επιπλέον, με την από 26/09/2019 πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, κλήθηκαν οι δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και 

στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους 

εκλογικούς καταλόγους του δήμου. 

Δεν διενεργήθηκε κλήρωση διότι οι δημότες που δήλωσαν συμμετοχή ήταν 12,ήτοι ο 

απαιτούμενος αριθμός,  ίσος με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων των φορέων.  

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

μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πάργας. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 την εισήγηση  

 το άρθρο 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, καθώς και των αιτήσεων των 

δημοτών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ 

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Πάργας  , ως ακολούθως:  
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Κων/νος. 

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πάργας  
ορίζεται ως ακολούθως: 
 

Α/Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 
Δημήτριος Τσοβίλης - Φανούριος 
Σκάρπος (αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Εστιατόρων & Συναφών 
επαγγελμάτων Πάργας 

2 
Αθηνά Στέφου - Παρασκευή 
Βλάχου(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Γυναικών Πάργας 
«Δηιδάμεια» 

3 
Ευθύμιος Παππάς - Ζυγούρης 
Αντώνης(αναπλ. μέλος) 

Ξενοδοχειακή Ένωση Πάργας 

4 
Νίκας Βασίλειος -Κων/νος 
Αθανασίου(αναπλ. μέλος) 

Λέσχη Μοτοσικλετιστών Πάργας 
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5 
Μελίδης Κων/νος –Γκίνης 
Δημήτριος(αναπλ. μέλος) 

Εμπορικός Σύλλογος Πάργας 

6 
Βέργος Αθανάσιος -Δημουλίτσας 
Ιωάννης(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Παργινών Αθήνας- 
Πειραιά &Περιχώρων 

7 
Αχιλλέας Δημάκος Ζούλα 
Παρασκευή(αναπλ. μέλος) 

Ναυτικός Όμιλος Πάργας 

8 
Βερλέτη Ευφροσύνη Παπαδάτου 
Ειρήνη(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Γυναικών «ΕΙΡΗΝΗ» 

9 
Μπέλλος Θωμάς -  Μπέλλος 
Χαράλαμπος(αναπλ. μέλος) 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. 
Κυριακής 

10 
Παπανικολάου Ειρήνη -  Ντόκου 
Σάντρα(αναπλ. μέλος) 

Διεθνής Σύλλογος Πάργας 

11 
Τριάντης Αντώνιος -  Ναστούλης 
Μιχαήλ (αναπλ. μέλος) 

Εξωραϊστικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Μουζακεϊκων 
Κλεισούρας 

12 
Σωτηρίου Παύλος -  Τσούτση 
Ελευθερία(αναπλ. μέλος) 

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΧΕΡΩΝ» 

13 
Οικονομίδης Δημήτριος 
Κοντοδήμας Ιωάννης(αναπλ. 
μέλος) 

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΦΥΡΑ» 

14 
Ευθυμίου Δήμητρα - Χαχούλη 
Παναγιώτα(αναπλ. μέλος) 

Ελληνική Ένωση Έρευνας & 
Διάσωσης 

15 
Γκότση Θεοδώρα - Σιαμέτη 
Φωτεινή(αναπλ. μέλος) 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
«ΜΕΛΙΝΟΗ» 

16 Βασιλική Πλασκασοβίτη 
Φορέας Διαχείρισης  Καλαμά- 
Αχέροντα – Κέρκυρας 

17 
Παππάς Θωμάς - Παππάς 
Χρήστος (αναπλ. μέλος) 

Κίνηση Πολιτών Βαλανιδορράχης 

18 
Μπαρκαμπά Όλγα  - Μπόχτης 
Ανδρέας(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Αιμοδοτών «ΕΛΠΙΣ» 

19 
Σμπόνιας Νικόλαος  - Σμπόνιας 
Γεώργιος (αναπλ. μέλος) 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Κορυφούλας «Προφήτης Ηλίας» 

20 
Τσάτσος Σωτήριος - Τσιμπούκης 
Νικόλαος(αναπλ. μέλος) 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αηδονιτών 

21 
Δημολιάτσης Ευάγγελος  - 
Μπόχτης Χρήστος(αναπλ. μέλος) 

Αναγέννηση Αχερουσίας  

22 Τζίμας Κων/νος 
Ένωση Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Πρέβεζας – Λευκάδας 

23 
Ζέρης Αντώνιος - Μπάμπος 
Μηνάς(αναπλ. μέλος) 

Π.Α.Σ. «Αχέρων» 

24 
Κίτσος Ιωάννης - Ζώνιος 
Βασίλειος(αναπλ. μέλος) 

Τ.Ο.Ε.Β Φαναριού 

25 
Πλασκασοβίτης Ανδρέας - 
Δάνδολος Μενέλαος(αναπλ. 
μέλος) 

Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ 

26 
Χαράλαμπος Κυριάκης - 
Θεόδωρος Στέλιος(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Ενοικιαζομένων 
Δωματίων Πάργας 

27 
Αποστόλου Νικόλαος - Γκόγκας 
Αναστάσιος(αναπλ. μέλος) 

Σύλλογος Ενοικιαζομένων 
Δωματίων Αμμουδιάς 

28 Χρηστάκης Γεώργιος Επιστημονικός Τομέας 
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29 Ρασούλης Ιωάννης Επιστημονικός Τομέας 

30 Αναστασίου Γεώργιος Επιστημονικός Τομέας 

31 Αθανάσιος Θάνος Επιστημονικός Τομέας 

32 Κων/νος Κωνσταντίνου Επιστημονικός Τομέας 

33 Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης Επιστημονικός Τομέας 

34 Θεοδοσιάδης Λάζαρος Επιστημονικός Τομέας 

35 Σωτηρίου Σωτήριος Επιστημονικός Τομέας 

36 Αθανάσιος Τσοβίλης Δημότης 

37 Βασιλάκης Αντώνιος Δημότης 

38 Βουγιούκας Γεώργιος Δημότης 

39 Δράκος Γρηγόριος Δημότης 

40 Καραδήμας Αθανάσιος Δημότης 

41 Κατσαούνης Κων/νος Δημότης 

42 Κύργιος Ευάγγελος Δημότης 

43 Μαρίνα Χαραλαμπίδη Δημότης 

44 Νικόλαος Χαλκής Δημότης 

45 Πασχοδήμας Γεώργιος Δημότης 

46 Ράπτης Σπυρίδων Δημότης 

47 Χαλκής Ιωάννης Δημότης 

 
 

Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχών. 

Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δέσκας Πέτρος–Αθανάσιος δήλωσε «παρών». 

  
                                   Η παρούσα απόφαση  έλαβε α/α 190/2019 
                        Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 
                                                ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                                                                               
      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΔΑ: 60ΞΒΩΞ0-Ρ3Σ


		2019-12-11T11:27:13+0200
	Athens




