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                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  22 - 08 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :257/ 2016 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Υποβολής Πρότασης µε τίτλο προτεινόµενης πράξης: «Φυτεµένα δώµατα για την 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας της ζωής στη 
λεκάνη της Μεσογείου » στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «LIFE»,υποπρόγραµµα « ∆ράση για το κλίµα», 
στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε συντονιστή 
εταίρο το Πανεπιστήµιο Σαπιέντσα της Ρώµης και εταίρους τους ∆ήµους Αµπελοκήπων - Μενεµένης, 
Λάρισας, το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, το ∆ήµο και το Πανεπιστήµιο Μεσίνας της Ιταλίας, το ∆ήµο και 
το Πανεπιστήµιο Ούντινε της Ιταλίας, το ∆ήµο Ρώµης, το Πανεπιστήµιο της Τεργέστης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Αυγούστου  έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10369/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Μανωλόπουλος Βασίλης 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Λαδάς Παράσχος 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7  
8 Καρράς Ευστράτιος 8  
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9  

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Κατζικάς Γεώργιος 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαϊνάκου Αφροδίτη 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Ευάγγελος 23  
24 Ράπτου Ολγα 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  

 
 



30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
Λαµβάνοντας υπόψη: 
Α. Ότι έχει δηµοσιοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
«LIFE». 
Β. Την ανάγκη υλοποίησης δράσεων από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης που θα αποβλέπουν 
στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή αλλά και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
Γ. Τον γενικό στόχο του προτεινόµενου προγράµµατος, που είναι να καταδείξει ότι µια αποτελεσµατική 
εφαρµογή της τεχνολογίας των φυτεµένων δωµάτων είναι εφικτή για την περιοχή της Μεσογείου, αλλά και 
να δώσει έµφαση στα επακόλουθα περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας κυρίως στο µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, µε ειδικότερους στόχους: 
1. Να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα των καινοτόµων τεχνικών λύσεων που διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητα των φυτεµένων δωµάτων στο Μεσογειακό περιβάλλον, µε βάση τις κατάλληλες 
κατασκευαστικές διατάξεις, τα κατάλληλα είδη φυτών που να αντέχουν στην ξηρασία, καθώς και την 
εφαρµογή καινοτόµων στρατηγικών άρδευσης, ώστε να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό: µετριασµός 
της κλιµατικής αλλαγής, συγκράτηση των νερών της βροχής, διατήρηση των φυτών σε καλή κατάσταση 
και εξοικονόµηση νερού. 
2. Να ποσοτικοποιήσει και να καταδείξει τη στατική επάρκεια των υφιστάµενων κτιρίων ως προς την 
εγκατάσταση φυτεµένων δωµάτων, σε Ιταλικές και Ελληνικές πόλεις και να αποτιµήσει τα κόστη και τα 
οφέλη, ως προς το αστικό κλίµα, τη µείωση της συχνότητας πληµµυρών, την ενεργειακή απόδοση του 
κτιρίου, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις νέες οικονοµικές αξίες των κτιρίων. 
3. Να παρακολουθήσει τη στάση των δηµοτών απέναντι στα φυτεµένα δώµατα, καθώς και να τους 
ευαισθητοποιήσει ως προς τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη 
4. Να παρουσιάσει τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας νέας ‘πράσινης’ αγοράς για την παραγωγή σπόρων 
των ενδηµικών υπο-Μεσογειακών ειδών, καθώς και την αποκατάσταση ενδιαιτηµάτων, µε παράλληλα 
θετικά αποτελέσµατα στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας. 
5. Να καλλιεργήσει µία νέα αντίληψη για τα φυτεµένα δώµατα στους δηµότες και να προωθήσει την 
υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής σε νέα αλλά και υφιστάµενα κτίρια. 
 
Σχετικές ∆ράσεις και Μέσα: 
1. Παρουσίαση της αποτελεσµατικότητας των φυτεµένων δωµάτων στους δήµους όπου θα εφαρµοστούν:  
Τα φυτεµένα δώµατα αυτόχθονης βλάστησης που θα υλοποιηθούν, θα καταδείξουν την 
αποτελεσµατικότητά τους στο µετριασµό του αστικού κλίµατος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
2. Η χρήση ενδηµικών φυτών, που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην ξηρασία: Η απόδοση των ειδών θα 
παρακολουθείται, µε αξιολόγηση των βασικών φυσιολογικών παραµέτρων. 
Στα πλαίσια του έργου θα επιλεχθούν υπο-Μεσογειακά είδη φυτών, που χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
αντοχή και θα δοκιµαστεί η σκοπιµότητα παραγωγής σπόρων σε µεγάλη κλίµακα. 
3. ∆υνατότητες για πρασίνισµα των πόλεων: Στα πλαίσια του έργου, θα διερευνηθούν και θα 
ποσοτικοποιηθούν τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη της τεχνολογίας των φυτεµένων δωµάτων σε 
∆ήµους στην Ιταλία και την Ελλάδα, αναλύοντας την ανταπόκριση των δηµοτών και των φορέων λήψης 



αποφάσεων, εµπλέκοντάς τους σε διάφορες πρωτοβουλίες, προκειµένου να ανακαλύψουν τα δυνητικά 
αποτελέσµατα των φυτεµένων δωµάτων στην καθηµερινή τους ζωή. 
4. Ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές των φυτεµένων δωµάτων: 
Οι δράσεις που θα απευθυνθούν στους δηµότες και τους φορείς χάραξης πολιτικών θα περιλαµβάνει: 
Α. Αξιολόγηση των προσδοκιών που σχετίζονται µε τα ιδιωτικά και δηµόσια οφέλη (πριν την εγκατάσταση 
των πιλοτικών φυτεµένων δωµάτων), µέσω άµεσων και έµµεσων µετρήσεων των απόψεων σε θέµατα 
αειφορίας και αστικής ποιότητας ζωής. 
Β. Μετρήσεις ως προς τις αλλαγές απόψεων και την ικανοποίηση (κατά τη διάρκεια και κατόπιν 
εγκατάστασης των φυτεµένων δωµάτων) σε διαφορετικές κατηγορίες άµεσων δικαιούχων ή άλλων 
ενδιαφερόµενων µερών. 
5. ∆ιάδοση και παρακολούθηση: 
Οι συµµετέχοντες εταίροι θα κάνουν χρήση όλων των δυνατών τρόπων για τη διάδοση της τεχνολογίας 
των φυτεµένων δωµάτων και τις δυνητικές θετικές επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή των δήµων που 
συµµετέχουν. Εκτός από την τακτική ενηµέρωση του ιστότοπου (portal) του έργου, την τοποθέτηση 
ενηµερωτικών πινακίδων στις θέσεις εγκατάστασης των φυτεµένων δωµάτων, τη διεξαγωγή 
εργαστηριακών σεµιναρίων, την παραγωγή επιστηµονικών και τεχνικών κειµένων, τις συνεντεύξεις τύπου 
και video επίδειξης, οι εταίροι θα συµµετέχουν σε διάφορες πρωτοβουλίες, που θα επιτρέπουν στους 
δηµότες να αγγίζουν µε τα χέρια τους τα φυτεµένα δώµατα και να δοκιµάζουν άµεσα την 
αποτελεσµατικότητά τους από πολλές απόψεις (ενεργητικά, διατήρηση απορροής οµβρίων, καθηµερινή 
χαλάρωση, κήποι µαγειρικής κλπ) 
Η παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο στοχευµένο κοινό και τους κύριους ενδιαφερόµενους, 
θα επιτευχθεί µέσω της καταγραφής των απόψεων του κοινού, διατηρώντας στενή και τακτική επαφή 
παράλληλα µε φορείς/οργανώσεις που ενδιαφέρονται περισσότερο για την τεχνολογία των φυτεµένων 
δωµάτων, αλλά και µέσω περιοδικών ερευνών στα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders). 
των﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εµολογο﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽µµεττη 
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∆. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 
1. Υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών φυτεµένων δωµάτων στο ∆ήµο µας, αλλά και σε άλλες πόλεις. 
2. Καθορισµός τυποποιηµένων τεχνικών λύσεων για αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας φυτεµένων 
δωµάτων, που θα περιλαµβάνει και καταλόγους ενδηµικών ειδών φυτών, που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικές οικολογικές συνθήκες. 
3. Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση ως προς τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας φυτεµένων δωµάτων, για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 
4. Υπολογισµός των επιφανειών στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής των φυτεµένων δωµάτων 
στους δήµους που συµµετέχουν και των αντίστοιχων δυνητικών κλιµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
ωφελειών, µε αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων. 
5. Συµβουλευτικές προτάσεις για το δυνητικό περιορισµό του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας 
στους συµµετέχοντες δήµους, ως συνάρτηση της επέκτασης της χρήσης των φυτεµένων δωµάτων 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των δράσεων που απευθύνονται στους δηµότες και τους φορείς λήψης 
αποφάσεων θα περιλαµβάνουν: 
Α. ∆εδοµένα σχετικά µε τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τις τάσεις για επενδύσεις σε φυτεµένα δώµατα 
Β. Κατευθυντήριες γραµµές για κοινοποίηση σχετικά µε τα ιδιωτικά και δηµόσια οφέλη από τις εφαρµογές 
της τεχνολογίας των φυτεµένων δωµάτων στις πόλεις. 
 
Ε. Ότι τα οφέλη για τους ∆ήµους που θα συµµετάσχουν θα είναι: 1. Αισθητική αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος στη γειτονιά των φυτεµένων δωµάτων. 2. Εκπόνηση µελετών για µελλοντική κατασκευή 
πρόσθετων φυτεµένων δωµάτων. 3. Αρχική επιλογή κατάλληλων θέσεων για κατασκευή φυτεµένων 
δωµάτων. 4. Απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των ∆ήµων. 5. Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 6. Προβολή των συµµετεχόντων ∆ήµων στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ∆υνατότητα ανάπτυξης νέων συνεργασιών. 
ΣΤ. Ότι ο προϋπολογισµός κάθε δήµου είναι 200.000 Ευρώ.  
 



 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και να 
λάβει µέρος ως εταίρος στην προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Φυτεµένα δώµατα για την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας της ζωής στη λεκάνη της 
Μεσογείου» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «LIFE», υποπρόγραµµα « ∆ράση για το 
κλίµα», στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε 
συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήµιο Σαπιέντσα της Ρώµης και εταίρους τους ∆ήµους Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης, Λάρισας, το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, το ∆ήµο και το Πανεπιστήµιο Μεσίνας της Ιταλίας, 
το ∆ήµο και το Πανεπιστήµιο Ούντινε της Ιταλίας, το ∆ήµο Ρώµης, το Πανεπιστήµιο της Τεργέστης. 
Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να καταδείξει ότι µια αποτελεσµατική εφαρµογή της τεχνολογίας 
των φυτεµένων δωµάτων είναι εφικτή για την περιοχή της Μεσογείου, εστιάζοντας κυρίως στο µετριασµό 
της κλιµατικής αλλαγής και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε δήµου 
είναι 200.000 Ευρώ.  

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να 
υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Πρόσκλησης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο.  
 
Η παράταξη «Πολίτες σε δράση» δηλώνει ότι παρόλο που τέτοιου είδους θέµατα τα ψηφίζουµε, έχουµε 
εκφράσει κάποιους ενδοιασµούς σε σχέση µε την πρακτική που έχουν αυτά τα προγράµµατα. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν µας έχει πείσει ούτε για την σκοπιµότητα του, ούτε και για την πρακτική 
εφαρµογή του.   
 
Οι παρατάξεις «Λαϊκή συσπείρωση» και «Ανυπακοή στις γειτονίες των Αµπελοκήπων και της Μενεµένης» 
θεωρούν ότι το ζήτηµα της χρηµατικής αλλαγής έχει σχέση µε τον τρόπο ανάπτυξης της οικονοµίας. Ο 
∆ήµος θα δαπανήσει αρκετά χρήµατα στα οποία σε λίγο καιρό λόγο περικοπών και λόγο προγραµµάτων 
που θα έχουν ολοκληρωθεί θα έχουµε τεράστια ελλείµµατα σε πολλά προγράµµατα και του ∆ήµου. 
Εµµένουν στην πάγια θέση τους όσο αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα.   

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
µε ψήφους 20 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Κατζικάς Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Όλγα)7 κατά (Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, Σµήλιος Ηλίας, Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα). 
 
 



1) Ανταποκρίνεται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και λαµβάνει 
µέρος ως εταίρος στην προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Φυτεµένα δώµατα για την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας της ζωής στη λεκάνη της 
Μεσογείου» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «LIFE», υποπρόγραµµα « ∆ράση για το 
κλίµα», στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε 
συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήµιο Σαπιέντσα της Ρώµης και εταίρους τους ∆ήµους Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης, Λάρισας, το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, το ∆ήµο και το Πανεπιστήµιο Μεσίνας της Ιταλίας, 
το ∆ήµο και το Πανεπιστήµιο Ούντινε της Ιταλίας, το ∆ήµο Ρώµης, το Πανεπιστήµιο της Τεργέστης. 
Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να καταδείξει ότι µια αποτελεσµατική εφαρµογή της τεχνολογίας 
των φυτεµένων δωµάτων είναι εφικτή για την περιοχή της Μεσογείου, εστιάζοντας κυρίως στο µετριασµό 
της κλιµατικής αλλαγής και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε δήµου 
είναι 200.000 Ευρώ.  

2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να 
υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Πρόσκλησης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο.  

 
3) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 257/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  23 - 08 - 2016 
            
                                             Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


