
 
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          1/8/2016 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              8788 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/7/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  157  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/28.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 28/7/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:30 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.8443 /22.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δεκαεννέα (19) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  3. Καραβασίλης Εµµανουήλ 3. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  4. Χριστοφής Μιχαήλ 4. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Κολοβού Κων/να 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  6. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 6. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  7. Παπαγιάννης Ιωάννης 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Αξιώτης Χρήστος 8. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  9. Βεχλίδη Μαρία  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
13. Καµπάκας Αντώνης  
14. Λυκούδης Αλεβίζος  
15. Βοσκόπουλος Χρήστος  
16. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
17. Μαζαράκη Έλλη  
18. Αλεξοπούλου Μαρία  
19  
20.   
21.   



22  
23.   
24.   
25.   
26.   
  
    Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση απόφασης για την υποβολή προτάσεων προς 
χρηµατοδότηση στο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδοµές 
µεταφορών , περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής    η   οποία 
έχει ως εξής:    
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
& ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

   Κλαζοµενών 
Τ.Κ.     : 16121 
Πληροφ.: Ευαγγέλου Γρηγόρης  
ΤΗΛ.   : 213.20.10.725 
FAX    : 210 72 92 621 
programmata@kessariani.gr 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:             21-7- 2015  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:               8389 
  

 
 

Προς   
κ. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Καισαριανής  
 

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υποβολή προτάσεων προς 
χρηµατοδότηση   στο : 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων» 



Προτείνουµε την έγκριση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο της υποβολής πρότασης για την ένταξη 
του ∆ήµου Καισαριανής  στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της πρόσκλησης  µε Κωδικό 
:14.6ι.26-27.1  Α/Α ΟΠΣ: 1465 «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
«∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων του ∆ήµου Καισαριανής » 
 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 

έως και 8 των ειδικών στόχων 26 και 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως: 

 
∆ράση 2. Προώθηση οικιακής κοµποστοποίησης. 
Οργάνωση δικτύων οικιακής κοµποστοποίησης και επιτόπιας µηχανικής κοµποστοποίησης. Σε  
χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήµατα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ. 
 
∆ράση 3. Ανάπτυξη Συστηµάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίµων και βιοαποβλήτων. 
Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 
του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
∆ράση 4. Κοµποστοποίηση βιοαποβλήτων. 
∆ηµιουργία µονάδων δηµοτικής κοµποστοποίησης, συµπληρωµατικά προς κεντρικές µονάδες των 
περιφερειακών σχεδιασµών. 
 
∆ράση 5: ∆ηµιουργία «Πράσινων Σηµείων» και ∆ικτύωσή τους 
Εγκαταστάσεις Πράσινων Σηµείων που αφορούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα. 
∆ικτύωση των εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων για ενιαία παρακολούθηση και συντονισµό της 
διάθεσης υλικών και αγαθών ∆ηµιουργία κέντρων επαναχρησιµοποίησης, δηµιουργικής 
επαναχρησιµοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών 
 
∆ράση 7. ∆ράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και µικρούς 
αποµακρυσµένους οικισµούς. 
Μικρές µονάδες επεξεργασίας 
Μονάδες ανάκτησης και Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων 
∆ίκτυα Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ή/και Σταθµοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιµα 
απόβλητα (ΣΜΑΥ). 
 
∆ράση 8. Ολοκλήρωση και συµπλήρωση υποδοµών ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων. 
Μονάδες ανάκτησης υπολειπόµενων συµµείκτων και ΧΥΤΥ 
Κεντρικές Μονάδες Κοµποστοποίησης Βιοαποβλήτων 
∆ίκτυα Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ή/και Σταθµοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιµα 
απόβλητα (ΣΜΑΥ). Αναβαθµίσεις υφιστάµενων µονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο ΟΕ∆Α 
 
Ειδικότερα, µέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηµατοδοτηθούν: 

• Προµήθεια κάδων οικιακής κοµποστοποίησης ή/και επιτόπιας µηχανικής 
κοµποστοποίησης  βιοαποβλήτων για µικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις 
∆ήµου, λαϊκές αγορές κλπ) 

• Προµήθεια κάδων και άλλων µέσων συλλογής για την εφαρµογή 
προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών, πράσινων και 
εµπορικών). 

• ∆ηµοτικές µονάδες κοµποστοποίησης βιοαποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού 
κοµποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία της µονάδας. 

• ∆ηµοτικές µονάδες τεµαχισµού και κοµποστοποίησης αποβλήτων κήπων και 
πάρκων, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και εγκατάστασης όλου του 
απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία της µονάδας. 



• Εγκαταστάσεις και υποδοµές Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ που 
εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα. 

• Κέντρα επαναχρησιµοποίησης, δηµιουργικής επαναχρησιµοποίησης υλικών 
ή επισκευής/µεταποίησης ειδών και αγαθών 

•  

• Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) ή/και Σταθµοί 
Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιµα απόβλητα (ΣΜΑΥ), συµπεριλαµβανοµένης της 
προµήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της µονάδας. Έµφαση στα µεγάλα νησιά. 
• Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας 
και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
για τη θέση σε λειτουργία των σταθµών. 

• Κεντρικές (∆ιαδηµοτικές) Μονάδες ανάκτησης  προδιαλεγµένων 
βιοαποβλήτων ή συµµείκτων αστικών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της 
προµήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της µονάδας. 

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ), συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας 
και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία της µονάδας. 

• Αναβαθµίσεις υφιστάµενων µονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωµένων 
Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α). 

• Απόκτηση της απαιτούµενης εδαφικής έκτασης προκειµένου να εγκατασταθούν οι 
µονάδες. 

• Μελέτες ωρίµανσης και τεύχη δηµοπράτησης 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας µέχρι ποσοστό 1% του 

προϋπολογισµού της πράξης προ ΦΠΑ, µε στόχο την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των 

πολιτών για τη συµµετοχή και την ορθή εφαρµογή των συστηµάτων χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων και χρήσης των Πράσινων Σηµείων, και µόνο εφόσον η ίδια πράξη 

περιλαµβάνει σχετικά υποέργα. 

 

1. Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιµαστικής λειτουργίας των 

πράξεων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής επαρκούς τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας 

και αναγκαιότητας και του προϋπολογισµού της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. 

1.1. Στην παρούσα πρόσκληση ως «προπαρασκευαστικές ενέργειες» νοούνται οι µελέτες 

ωρίµανσης των σχετικών έργων (µελέτες και τεύχη δηµοπράτησης) και η απόκτηση της 

απαιτούµενης γης. Στις περιπτώσεις πράξεων µε προπαρασκευαστικές ενέργειες (µελέτες, 

απόκτηση γης) σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.4314/2014 η εγγραφή του 

προϋπολογισµού της πράξης γίνεται κατά στάδια. Πρώτο στάδιο είναι η εγγραφή των 

υποέργων των προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν εντός 

χρονοδιαγράµµατος, εγγραφή σε δεύτερη φάση του προϋπολογισµού των κύριων υποέργων 

της πράξης. 

1.2. Σε σχέση µε την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών, ο ∆ικαιούχος της 

κάθε πράξης οφείλει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές προβλέψεις / απαιτήσεις του Ενιαίου 

Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών, να ενηµερώνει έγκαιρα την ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για 

την πορεία υλοποίησης των δεικτών της πράξης και να επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά 

δεδοµένα σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της. 

1.3. Στο πλαίσιο της ∆ράσης 5 του ειδικού στόχου 26 και της ∆ράσης 7 του ειδικού στόχου 



27 του Α.Π.14 µε την παρούσα πρόσκληση είναι κατ' εξαίρεση δυνατόν να χρηµατοδοτηθεί η 

προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και µέσων συλλογής (από ξηρά και θάλασσα), µεταφοράς, 

διαλογής και επί τόπου διαχείρισης ή/και η δηµιουργία Πράσινων Σηµείων για τη διαχείριση 

ειδικών αποβλήτων προερχόµενων από προσφυγικές ροές (π.χ. σωσίβια, σαµπρέλες, 

λέµβοι, µηχανές, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ρουχισµός, µηχανές καύσιµα, κ.α.) στα νησιά 

Λέσβος, Χίος, Σάµος, Λέρος, Κως, Καστελόριζο και Αγ 

           Η διαδικασία επιλογής των δράσεων θα γίνει βάση του των υποδείξεων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου , του Κεντρικού Σχέδιο ∆ιαχείρισης  απορριµµάτων του ∆ήµου 

Καισαριανής όπως αυτό έχει κατατεθεί στην Ε∆ΣΝΑ καθώς και κάθε µελλοντικής µεταβολής 

προς κάλυψη αναγκών που εµπίπτουν στην κοινωνική πολιτική του ∆ήµου Καισαριανής.  

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η εγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της υποβολής 
πρότασης προς χρηµατοδότηση από το  στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της πρόσκλησης  µε 
Κωδικό :14.6ι.26-27.1  Α/Α ΟΠΣ:1465  «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  για την 
πράξη µε τίτλο  «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων του 
∆ήµου Καισαριανής » 
    

 
 
 

 Η ∆ιευθύντρια  
της 

Τεχνικής Υπηρεσίας  
 
 
 
 
 

Κωνσταντόπουλο Βασιλική  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση από το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα της πρόσκλησης  µε Κωδικό :14.6ι.26-27.1  Α/Α ΟΠΣ:1465  
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  για την πράξη µε τίτλο  «∆ράσεις για την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων του ∆ήµου 
Καισαριανής » 
 

 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 5) Χριστοφής Μιχαήλ   6)  Κολοβού Κων/να 7) 
Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   8) Παπαγιάννης Ιωσήφ 9) Αξιώτης Χρήστος 10) Βεχλίδη 
Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)  
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 14)Καµπάκας Αντώνιος  15) Λυκούδης Αλεβίζος 
16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 18) Μαζαράκη 
Έλλη 19) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    29/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


