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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2866/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 64ο   
Εισήγηση για την έγκριση Σκοπιμότητας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής στην Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «CIVINET CY-EL». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Κόκκαλη 
(Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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   Σχετικά: 1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/07-06-2010) 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ισχύει. 

 2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 
2494/τ.Β΄/04-11-2011) Υπουργική Απόφαση και την διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 
2822/τ.Β΄/14-12-2011), την με αριθ. 109290/39629/23-12-2016 (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-
2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την με αριθ. 
66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05-09-2017) Απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την με αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 
1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
Το παρόν αφορά εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής ως 
μέλος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «CIVINET CY-EL», που είναι το 
τοπικό παράρτημα του CIVITAS για την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Γενικές πληροφορίες για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «CIVINET 
CY-EL» του δικτύου CIVITAS 

Το CIVITAS είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Δήμων και Περιφερειών για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην 
Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα διαθέτει ως μέλη πάνω από 
340 ΟΤΑ από 43 χώρες (εκ των οποίων πάνω από 50 ελληνικούς και κυπριακούς ΟΤΑ). Μέσω της 
συμμετοχής σε έργα του CIVITAS έχουν υλοποιηθεί πάνω από 900 παρεμβάσεις σε περισσότερες 
από 80 πόλεις-μέλη, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 250 εκ. ευρώ. 

Το CIVITAS, ως εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται μαζί της, και ειδικότερα με την 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας (DG MOVE), για τον σχεδιασμό χρηματοδοτήσεων 
και πολιτικών. 

Έργα του CIVITAS με ωφελούμενους ελληνόφωνους ΟΤΑ αναφέρουμε ενδεικτικά τα: 

▪ SUMPs UP: Άγιος Δημήτριος, Βύρωνας, Ζωγράφου, Ηγουμενίτσα, Θήβα, Καλαμαριά, 
Καρδίτσα, Κως, Λάρνακα, Λεμεσός, Λέσβος, Λευκωσία, Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, 
Νίκαια – Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Ρόδος, Σίφνος, Χίος 

▪ DESTINATIONS: Ρέθυμνο, Λεμεσός 
▪ SPROUT: Ιωάννινα 
▪ SUMP-PLUS: Πλατανιάς 
▪ HARMONY: Αθήνα, Τρίκαλα 
▪ MOMENTUM: Θεσσαλονίκη 
▪ CYCLELOGISTICS: Δράμα 
▪ SUNRISE: Θεσσαλονίκη, Θέρμη 
▪ CITIES4PEOPLE: Τρίκαλα 
▪ U-TURN: Αθήνα 
▪ NOVELOG: Αθήνα 
▪ SUITS: Καλαμαριά 

Το CIVITAS ακολουθεί τη στρατηγική ίδρυσης τοπικών δικτύων/παραρτημάτων (CIVINETs) σε 
γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται από κοινή ή συγγενείς γλώσσες, 
προκειμένου να προωθεί αποτελεσματικότερα τις αρχές, τους στόχους και τις δράσεις του στο 
τοπικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό τα προηγούμενα χρόνια ίδρυσε 11 CIVINETs, ενώ τo 2018 
ιδρύθηκαν άλλα δύο, το ελληνόφωνο (Ελλάδα-Κύπρος) και το φινλανδικό. Σήμερα, υπάρχουν 10 εν 
ενεργεία CIVINETs. 

Το ελληνόφωνο, υπό την ονομασία «CIVINET CY-EL», αν και νεότερο, αποτελεί σήμερα το 
πολυπληθέστερο τοπικό δίκτυο του CIVITAS, με μέλη: 
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▪ 120 Δήμους και (δια)δημοτικές επιχειρήσεις  
▪ 6 Περιφέρειες (Αττικής, Κρήτης, Ν. Αιγαίου, Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου) 

και υποστηρικτές: 
▪ 4 Υπουργεία (Ελλάδα: Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Κύπρος: Μεταφορών, Έργων και Επικοινωνιών) 
▪ 10 μητροπολιτικούς ή εθνικούς οργανισμούς και θεσμούς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, 

ΔΕΔΔΗΕ, Πράσινο Ταμείο, ΜΟΔ, ΕΕΤΑΑ, Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας Ελλάδας, Επίτροπος Περιβάλλοντος Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου) 

▪ 35 επιστημονικούς φορείς (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, ΙΜΕΤ, ΚΑΠΕ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΣΕΜΠΧΠΑ, ΣΕΠΟΧ, ΕΛΙΝΗΟ, OTE 
ACADEMY κ.ά.) 

Ο ρόλος του CIVINET επικεντρώνεται σε 5 άξονες: 
▪ Ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών 
▪ Εκπαίδευση / κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ 
▪ Δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για τους ΟΤΑ 
▪ Προσαρμογή και βελτιστοποίηση θεσμικού πλαισίου  
▪ Προβολή επιτευγμάτων και ιδιαίτερων αναγκών 

Η οικονομική βιωσιμότητα του CIVINET CY-EL στηρίζεται σε άντληση εσόδων από: 
▪ Το CIVITAS και τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
▪ Το κεντρικό κράτος 
▪ Τη συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα 
▪ Τη συνεργασία του με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς 

κ.ά.) 
▪ Τις συνδρομές των μελών του (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) 

Η γραμματεία του CIVINET CY-EL (με την οποία συμβάλλεται το CIVITAS) είναι Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία. Εκτός από την γραμματεία που είναι υπεύθυνη για τη νόμιμη 
εκπροσώπηση, την οικονομική διαχείριση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του 
Δικτύου, άλλα όργανα του Δικτύου αποτελούν το Ετήσιο Συνέδριο των Μελών, η Πολιτική Επιτροπή, 
η Επιστημονική Επιτροπή και οι θεματικές, περιφερειακές και εθνικές Ομάδες Εργασίας. Ειδικότερα, 
μέσω της Πολιτικής Επιτροπής του Δικτύου, κάθε ενεργός ΟΤΑ δύναται να διακριθεί σε πολιτικό 
επίπεδο (εντός και εκτός χώρας) και να προωθήσει αποτελεσματικότερα τα ιδιαίτερα αιτήματα, αλλά 
και τα επιτεύγματά του. 

Σκοπιμότητα συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
με την επωνυμία «CIVINET CY-EL» 

Στο CIVINET CY-EL συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες που έχουν ως προτεραιότητα την 
προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην περιοχή τους και επιθυμούν να προβούν σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού 
τους, να προβάλουν το έργο τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενημερώνονται και να 
ανταποκρίνονται επιτυχώς σε προσκλήσεις για συνεργασίες και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αλλά και 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους Δήμους και Περιφέρειες προκειμένου να διεκδικήσουν 
σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που θα διευκολύνουν το έργο τους.  

Επιπλέον, η συμμετοχή εκπροσώπου της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής στην Πολιτική 
Επιτροπή του Δικτύου είναι βέβαιο πως θα αναδείξει τον ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο του ΟΤΑ 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιφέροντας πρόσθετα οφέλη για τον ΟΤΑ και τους κατοίκους 
του. 

Αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής 

Δεδομένου ότι το CIVINET CY-EL υλοποιεί ένα πρόγραμμα δράσεων που υπερβαίνει κατά πολύ την 
εκάστοτε χρηματοδότηση του CIVITAS, τα μέλη του CIVINET CY-EL με την ετήσια συνδρομή τους 
ύψους 5.000 ευρώ (χωρίς υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.), απολαμβάνουν πολλαπλάσια 
ανταποδοτικά οφέλη, όπως: 
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i. Υποστήριξη 
Για την εγγραφή και τη δημιουργία του προφίλ του ΟΤΑ στη νέα πλατφόρμα του CIVITAS και την 
αποτελεσματική χρήση της πλατφόρμας αυτής και του ELTIS. 

ii. Πρόσβαση 
Στην ψηφιακή πλατφόρμα του CIVINET (περιλαμβάνει ψηφιακή Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών έργων, 
αρχείο μελετών ελληνικών ΟΤΑ, τρέχουσες ευκαιρίες για ΟΤΑ, έκθεση καινοτόμων προϊόντων, 
ευκαιρίες πιλοτικών εφαρμογών κτλ.). 

iii. Ενημέρωση 

− για αποκλειστική ή κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης, 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του CIVINET CY-EL ή άλλων ευρωπαϊκών φορέων, 
πραγματοποιούμενες στην Ελλάδα με τη συμμετοχή διεθνών ομιλητών ή πραγματοποιούμενες 
σε πόλεις του εξωτερικού, με κάλυψη των εξόδων, εφόσον αυτό παρέχεται από την 
οργανωτική τους επιτροπή, σε τουλάχιστον μία από αυτές. 

− για δυνατότητες σύμπραξης με το Δίκτυο CIVINET CY-EL και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς σε 
εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ερευνητικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με την 
προϋπόθεση ότι ο ΟΤΑ είναι επιλέξιμος και δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
προγράμματος (ισχύει για κατά μ.ο. μία πρόταση κατ’ έτος). 

iv. Προβολή 

− σε εγχώριες και διεθνείς εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια κτλ., όπου το Δίκτυο θα μπορεί να 
φιλοξενήσει έντυπο ή ψηφιακό υλικό του ΟΤΑ σε δικό του εκθεσιακό περίπτερο. Ισχύει για τα 
ετήσια συνέδρια κατ’ ελάχιστον του CIVITAS, του ELTIS και του INTERREG MED (URBAN 
TRANSPORTS), και κατά περίπτωση του ECOMM, του POLIS, του EUROCITIES, άλλων 
INTERREG κ.α.. 

− μέσα από ειδική καρτέλα μέλους και δημοσιεύσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Δικτύου, όπως και των CIVITAS και ELTIS. 

− μέσα από ειδικό booklet του Δικτύου για το έτος 2022 που θα αφιερώνει 1-2 σελίδες σε κάθε 
συνδρομητικό μέλος. 

− στο συνέδριο του Δικτύου (CIVINET Forum), το οποίο για το έτος 2022 διοργανώνεται με την 
οργανωτική υποστήριξη του ομίλου ΟΤΕ και συγκεκριμένα της ΟΤΕ Academy. Τα 
συνδρομητικά μέλη του Δικτύου μας θα απολαύσουν ειδικά οφέλη όπως: 
✓ απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις εργασίες και δράσεις του Συνεδρίου για όσα στελέχη 

τους επιθυμούν 
✓ αναφορά των ονομάτων τους σε όλα τα υλικά επικοινωνίας του Συνεδρίου, στα δελτία 

τύπου, τα άρθρα, τις συνεντεύξεις κτλ. 
✓ ειδικό αφιέρωμα για αυτά σε έντυπο που θα προσφέρεται στους συνέδρους 
✓ δυνατότητα τοποθέτησης υλικού προβολής τους στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου 
✓ ευκαιρία παρουσίασης του έργου τους με κάποια ομιλία στελέχους τους 
✓ συμμετοχή στη διαδικασία βράβευσης ΟΤΑ 
✓ γνωριμία και δικτύωση με διακεκριμένους ομιλητές από την κοινότητα του CIVITAS και 

του INTERREG 
✓ δωρεάν συμμετοχή στις εορταστικές βραδιές 

v. Συμμετοχή στον Κόμβο Καινοτομίας και Πιλοτικών Εφαρμογών του Δικτύου 
Έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή τις τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (με έμφαση στις start -up), με τους ΟΤΑ 
που θέλουν να καινοτομήσουν, χωρίς όμως να ρισκάρουν μεγάλα ποσά και προμήθειες που θα 
τους δεσμεύσουν σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές τους. 
Η γραμματεία του Δικτύου, προκειμένου να διευκολύνει την επαφή μεταξύ ΟΤΑ και καινοτόμων 
επιχειρήσεων, αποφάσισε να επιδοτήσει με το 10% της σύνδρομής κάθε ΟΤΑ την δοκιμαστική 
αγορά ή χρήση κάποιων καινοτόμων προϊόντων, έτσι ώστε το συνδρομητικό μέλος να μπορέσει 
να τα δοκιμάσει πλήρως δωρεάν ή σε τιμή κόστους για ένα ολόκληρο έτος, χωρίς δέσμευση για 
περαιτέρω χρήση ή αγορά τους.   

Επίσης, κάθε ΟΤΑ μπορεί να βρει στο CIVINET CY-EL ένα σταθερό και εξειδικευμένο συνεργάτη 
στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, προερχόμενο από την οικογένεια του CIVITAS, ο οποίος 
δύναται να αποτελέσει παράγοντα σημαντικής ενδυνάμωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσα από την εκπαίδευση, τη γνωμοδότηση, την καθοδήγηση και την 

https://civitas.eu/
https://www.eltis.org/
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πιστοποίηση σχετικά με έργα και πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας που επιθυμεί να υλοποιήσει, 
ταυτόχρονα με την ενημέρωση, την υποστήριξη και την αξιοποίηση σημαντικών χρηματοδοτικών 
ευκαιριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος του ΟΤΑ. 
Το CIVINET CY-EL δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και αναβαθμισμένη διαπραγματευτική ισχύ, 
καθώς ενώνει τις δυνάμεις των ΟΤΑ, τους φέρνει πιο κοντά στις κυβερνήσεις των δύο χωρών, την 
Ευρώπη και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, φιλοδοξώντας να τους μετατρέψει σε ρυθμιστές και 
συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένης της επικείμενης δραστηριοποίησης του ΟΤΑ μας μέσω της 
εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4784/21, η ενεργή συμμετοχή στο CIVINET CY-EL κρίνεται ως στρατηγικής σημασίας 
κίνηση/επένδυση για την ανάπτυξη έργων και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης 
μας. 
Ειδικά μετά την εμφάνιση των πρώτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, του COVID-19 και των 
καινούργιων συνθηκών και προκλήσεων που διαμορφώνονται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό 
επίπεδο, κυρίως σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο και την κινητικότητα, η συνεργασία αυτή καθίσταται 
επίκαιρη, επείγουσα και μείζονος σημασίας. 

Ύψος συνδρομής  

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε τη συμμετοχή του ΟΤΑ στο CIVINET CY-EL με καταβολή της 
συνδρομής ύψους 10.000 ευρώ (χωρίς υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.) για δύο (2) χρόνια από την 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 
Έγκριση Πολυετούς Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 
01.072.  
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την έγκριση σκοπιμότητας συνδρομής της Περιφέρειας Αττικής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία «CIVINET CY-EL» με καταβολή της συνδρομής ύψους 10.000 ευρώ 
(χωρίς υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.) για δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης. 
Έγκριση Πολυετούς Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 
01.072. 
 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 
Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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