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                                                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                      Αγία Παξαζθεπή, 01-11-2019 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                         Αξ. Πξση.: - 30244 -  
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                                      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ            
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ      
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνχ                                                         
Tειέθσλν: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr          

ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 23 / 2019 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 333 / 2019               

            
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δεκνηηθήο 

Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 30.10.2019 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19.30 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 29620/25.10.2019 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε 

θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Ν. 4555/18. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ - 33 - κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα  - 24 - αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο 

λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
2. Ρέγαο Γεκήηξηνο 
3. Μαιάκνο Νηθφιανο 
4. Παλαγόπνπινο Νηθφιανο 
5. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
6. Γθόλεο Παλαγηψηεο  
7. Κνληνπνύινπ Μαξία 
8. Γθηόθα Σεξςηρφξε  
9. Οηθνλόκνπ Γεψξγηνο 
10. Γθηδηώηεο Αλδξέαο  
11. Λνγνζέηεο Ησάλλεο  
12. Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ 
13. Γάβαξε Διέλε 
14. Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθφιανο 
15. Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο 
16. Εόκπνιαο Νηθφιανο 
17. Μπισλάθεο Ησάλλεο  
18. άξθνπιαο Βαζίιεηνο 
19. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
20. ηαζόπνπινο Ησάλλεο 
21. Νηθνιαθνπνύινπ – Ννύιε Βαζηιηθή 
22. Μνπρηνύξε Γεξαζηκία 
23. Αιεθαληή Μειίλα 
24. Σζηκπνπθάθεο Γεψξγηνο 

 

 
1. Αξγπξόο Ησάλλεο 
2. Γεξκαηάο Ησάλλεο 
3. Φσηεηλνύ Εσή 
4. Κνληαμήο Γεκήηξηνο  
5. Παπακηραήι σηήξηνο 
6. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
7. Γάθε Άλλα 
8. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
9.  Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα  
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Πξηλ ηελ εθθψλεζε ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. πξνζήιζαλ νη θ.θ. Γεξκαηάο Η., Αξγπξφο Η., 

Ατδίλε – Παπαζηδέξε . θαη Φσηεηλνχ Ε.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. πξνζήιζαλ νη θ.θ. 

Μνπζηφγηαλλεο Α., Κνληαμήο Γ. θαη Γάθε Α. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. ε θα. Φσηεηλνχ Ε., βξίζθνληαλ 

εθηφο αίζνπζαο.  

4. Πξνηάζζεηαη νκφθσλα ην 12ν Ζ.Γ. ζέκα. 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 1ν Ζ.Γ. πξνζήιζε ε θα. Γεκεηξίνπ – 

Καβξνπδάθε Μ. 

6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. απνρψξεζαλ ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α., θαη ε θα. 

Κνληνπνχινπ Μ.  

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 2ν θαη 3ν Ζ.Γ. ε θα. Αιεθαληή Μ.  

βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο.  

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 4ν Ζ.Γ. απνρψξεζαλ νη θ. Γθηφθα Σ., Γεκεηξίνπ – 

Καβξνπδάθε Μ. θαη Μνπρηνχξε Γ. 

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. απνρψξεζαλ ν θ. Λνγνζέηεο Η. θαη ε θα 

Φσηεηλνχ Ε. 

10. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 5ν Ζ.Γ. ν θ. Μπισλάθεο Η., βξίζθνληαλ 

εθηφο αίζνπζαο. 

11. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 8ν Ζ.Γ. απνρψξεζε ε θα. Αιεθαληή Μ.  

12. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 13ν Ζ.Γ. απνρψξεζε ν θ. Κνληαμήο Γ.  

 

Δπί ηνπ 3νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε «Λήςε απφθαζεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο» θαη παξαθαιψ ηνλ Γήκαξρν  

θ. Β. Ενξκπά λα ην εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/10 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζ. 78 ηνπ Ν. 4555/2018 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη: 

1. ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) θαηνίθνπο 

ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο σο φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο κε δηάξθεηα πνπ 

αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο: 

α) ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ 

β) ησλ επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ 

γ) ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ 

δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα 

ε) ησλ ελψζεσλ θαη ζπιιφγσλ γνλέσλ  

ζη) ησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ 

δ) ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηψλ 

ε) άιισλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

ζ) ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ λέσλ  

η) δεκφηεο. 
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Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πιελ 

ηεο πεξίπησζεο η’ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα είλαη απφ 

25 έσο 50 κέιε. 

ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δεκφηεο, ζε αξηζκφ ίζν κε 

ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ έσο ζ’, νη νπνίνη νξίδνληαη κεηά απφ θιήξσζε, κεηαμχ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθφ θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζηνλ δήκν θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί 

λα εγγξάθεηαη θάζε δεκφηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ.  

ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαινχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ ν δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καηά πεξίπησζε κπνξεί λα θαινχληαη 

θαη εθπξφζσπνη αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ. 

2. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο: 

    α) Γλσκνδνηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην 

ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

   β)Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ην Γήκαξρν. 

γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη 

δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ. 

δ) Γχλαηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ 

Κ.Γ.Κ. 

Ζ δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δελ απνθιείεη ηελ 

παξάιιειε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη 

πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο ζπγθεληξψλνληαη θαη 

ζπζηεκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη παξνπζηάδνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαηά ηελ αληίζηνηρε 

ζπλεδξίαζή ηεο. 

    ε) Μπνξεί λα εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηε δηεμαγσγή ηνπηθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο 

ζη) Γηαηππψλεη απιή γλψκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξ. 77 ηνπ Ν. 4173/2013.  

3. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ 

πξνζρεδίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξεηο (3) κήλεο γηα άιια ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη πξνο 

ζπδήηεζε.  

4. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ 396/2011 (ΑΓΑ: ΒΟΝΣΩ6Τ-ΜΡΔ) απφθαζή ηνπ 

έρεη εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ν 

νπνίνο ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ηε 
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ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζε απηή, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ».  

Ο Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ) φπσο 

απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΚΛΔΗΘΔΝΖ) αλάξηεζε 

ηελ απφ 27.09.2019 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή 

δεκνηψλ, θνξέσλ, ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ πθίζηαληαη θαη δξνπλ ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή. Δπηπιένλ, ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απέζηεηιε ζε φινπο 

ηνπο θνξείο νη νπνίνη ζπγθξνηνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ην 

απφ 21.10.2019 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο.  

Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα: 

1. Σε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο 

2. Σνλ νξηζκφ ηεο ζεηείαο ηεο επηηξνπήο 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
Λακβάλνληαο ππόςε: 
(α) ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  
(β) ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/10  
(γ) ηελ εγθ. 59/74896/30-12-2010 ηνπ ΥΠ.ΕΣ. Α & Η.Δ.  
(δ) ηα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ θνξέσλ πνπ εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Δεκνηηθή 

Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο θαη κε ηα νπνία νξίδνπλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο  

(ε) ηηο αηηήζεηο ησλ δεκνηώλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Δεκνηηθή Επηηξνπή 
Δηαβνύιεπζεο 

νκόθσλα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

πζηήλεηαη Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, σο αθνινχζσο: 

Α. Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ε Πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θα. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα.  

B. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζα παξέρνπλ νη δεκνηηθνί ππάιιεινη θα. Σζηνιαθνχδε 

Αγγειηθή κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηε δεκνηηθή ππάιιειν θα. Κνπηξνπκάλε 

Διέλε. 

Γ. Ζ ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

ΦΟΡΔΗ 

1. Δμσξατζηηθόο – Φπζηνιαηξηθόο ύιινγνο Πεπθαθίσλ Αγίαο Παξαζθεπήο 

«Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖΗ», κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Παπνπηζή & 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Υξήζην Λακπξηλάθε. 

2. Δμσξατζηηθόο ύιινγνο «ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ», κε εθπξφζσπν ηνλ θ. 

Αλαζηάζην Πηθνχλε & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γεκήηξην Γήκνπ. 

3. ύιινγνο Καηνίθσλ Σζαθνύ Αγίαο Παξαζθεπήο- Αηηηθήο, κε εθπξφζσπφ 

ηνλ θ. Παλαγηψηε Παλνπηζαθφπνπιν & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γεκήηξην 

Απγεξφπνπιν. 

4. Πεξηβαιινληηθόο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληνπεύθνπ, Παξαδείζνπ, 

Πεπθαθίσλ, κε εθπξφζσπν ηελ θ. Παξαζθεπή Κνπηζνγηάλλε & αλαπιεξψηξηά 

ηεο ηελ θ. Διέλε Μίρνπ. 

5. Δζληθνηνπηθόο Όκηινο Αηησιναθαξλάλσλ Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο «Ο 

ΥΑΡΗΛΑΟ ΣΡΗΚΟΤΠΖ», κε εθπξφζσπν ηελ θ. Διέλε Βαθαινπνχινπ & 

αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. Παληειή Παηζνπξάθε. 
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6. ύιινγνο Αξθάδσλ Αγίαο Παξαζθεπήο «ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ», 

κε εθπξφζσπν ηελ θ. Σδηα Πξηνβφινπ & αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ θ. Γηάλλα 

Κνηνπνχιε. 

7. ύιινγνο Μεζζελίσλ «Ο ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ», κε εθπξφζσπν ηελ θ. ηαπξνχια 

Καπή-Σδηάβα & αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. Παλαγηψηε Ξελάθε.  

8. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κξεηώλ θαη Φίισλ Κξήηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε 

εθπξφζσπν ηελ θ. Καηεξίλα Θενδσξάθε & αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. 

Δκκαλνπήι Καιινλάθε. 

9. Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, κε 

εθπξφζσπν ηελ θ. Μαξία Ξπλνγαιά & αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ θ. Δπαγγειία 

Κνληνχ. 

10. ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ ΑκΔΑ «ΥΔΛΗΓΟΝΗ», κε 

εθπξφζσπν ηελ θ. Διέλε Μίδε - Βαζηιεηάδνπ & αλαπιεξσηή ηεο ηνλ θ. Ησάλλε 

Παηίξε. 

11. ύλδεζκνο Βνξεηνεπεηξσηώλ Δθπαηδεπηηθήο Πξσηνβνπιίαο, κε 

εθπξφζσπν ηνλ θ. Παληειή Μπάκπε & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Βηθησξία 

Σνηφζε. 

12. Γξάζεηο Δζεινληώλ (ΓΡΑ.Δ.), κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Απγνπζηίλν Κάηζαξε & 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Μηθειέηε. 

13. Δζεινληηθόο ύιινγνο Γσξεηώλ Οξγάλσλ ώκαηνο - Αίκαηνο, κε 

εθπξφζσπν ηνλ θ. Δπάγγειν Ραθαληά & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Διεπζεξία 

Υαβηάξα. 

14. ύλδεζκνο Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Ννκνύ Αλ. Αηηηθήο, κε εθπξφζσπν ηνλ 

θ. Δπάγγειν Θενδνζφπνπιν & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Θεφδσξν Μπξηάλε. 

15. Έλσζε Δπαγγεικαηηώλ Δκπόξσλ-Βηνηερλώλ Αγίαο Παξαζθεπήο, 

(ΔΝΔΒΑΠ), κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Βαζίιεην Σζαγθάξε & αλαπιεξσηή ηνπ  ηνλ 

θ. Αλδξέα Γσγάθε. 

16. σκαηείν Δζηηαηνξηθώλ θαη πλαθώλ Δπαγγεικάησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

«Ο ΓΗΟΝΤΟ», κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Υξήζην Λνγθαξάθε & αλαπιεξσηή ηνπ 

ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Σνπξιάθε. 

17. Θξεζθεπηηθόο Πνιηηηζηηθόο Δπηκνξθσηηθόο θαη Φηιαλζξσπηθόο ύιινγνο 

«ΑΓΗΟ ΚΟΜΑ Ο ΑΗΣΧΛΟ», κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Αληψλην Μαπξάθε & 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γεκήηξην Υίξηνγινπ. 

18. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Υνξόο-Παξάδνζε-Λανγξαθία «Υνξνζηάζη», κε 

εθπξφζσπν ηελ θ. Βαζηιηθή Ησάλλνπ & αλαπιεξσηή ηεο ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 

Βαγγειίδε. 

19. Καιαζνζθαίξηζε Αγίαο Παξαζθεπήο (Κ.Α.Π), κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Δπζχκην 

(Μάθε) Σάξια & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γεψξγην Λαγγνπξέην. 

20. Γπκλαζηηθόο ύιινγνο Αγίαο Παξαζθεπήο (Γ..Α.Π), κε εθπξφζσπν ηνλ θ. 

Βαγγέιε Καθνζνχξε & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Βαζίιεην Σξηαληαθχιιε.   

21. Αζιεηηθόο Όκηινο Πήγαζνο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηνλ θ. 

Γηάλλε  Μαξαγθφ & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Απγνπζηίλν Καηζάξε. 

22. Όκηινο Αληηζθαίξηζεο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Γηάλλε 

εξθεδάθε & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Γηάλλε Καξακέην. 

23. Αζιεηηθή Έλσζε Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Μαπξνεηδή 

(Μάθε) Κερξή & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Αξγπξψ Μπνλάξνπ. 
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24. ύιινγνο Αλεγέξζεσο Ηεξνύ Νανύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πεπθαθίσλ Αγίαο 

Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Γεκήηξην Ρέγα & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. 

Αλζή Θσκά.  

25. Αζιεηηθόο Όκηινο Αγίαο Παξαζθεπήο (Α.Ο.Α.Π.), κε εθπξφζσπν ηνλ θ. 

Ησάλλε πξηφπνπιν & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Λίηζα Κνπθνινχθα. 

26. Γίθηπν Αληαιιαγήο & Αιιειεγγύεο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηελ 

θ. Γηψηα Παληειή & αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. Γεκήηξην Μήξηζν.  

27. ύιινγνο πνπδαζηώλ Δξγαζηήξησλ Σέρλεο  Αγίαο Παξαζθεπήο, κε 

εθπξφζσπν ηελ θ. Νηθνιέηηα Μπειερξή & αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. Υξήζην 

Παπαιφ. 

28. Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Αγίαο Παξαζθεπήο «ΚΟΡΤΒΑΝΣΔ», κε 

εθπξφζσπν ηνλ θ. Αιέμαλδξν Γηνλπζφπνπιν & αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Έθε 

Βατξιή. 

29. Ρνηαξηαλόο Όκηινο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηελ θ. Βίθπ Πεδίξε & 

αλαπιεξψηξηά ηεο ηνλ θ. Ζιία Γξαηζία. 

30. Α..Α.Π. Αζιεηηθό σκαηείν Αγίαο Παξαζθεπήο, κε εθπξφζσπν ηνλ θ. 

Βαζίιεην Σζαγθάξε & αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Δπζηάζην Σνξνπλίδε. 

31. Πνιηηηζηηθόο θαη Φηιαλζξσπηθόο ύιινγνο Αγίαο Παξαζθεπήο «Ζ 

Αιιειεγγύε» κε εθπξφζσπν ηνλ θ. Αδακάληην (Μάθε) Κξαζαλάθε & 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Βαζίιεην αββίδε. 

 

ΓΖΜΟΣΔ 

1. Απγνπξνπνχινπ νθία 

2. Καξάκπειαο Γεψξγηνο  

3. Μσξαΐηεο Γεκήηξηνο 

4. Οηθνλφκνπ Δπζηαζία  

5. σηεξάθνπ Ζιέθηξα 

6. Κνχλεο Γεκήηξηνο 

7. Αιακάλε Διέλε 

8. Κσλζηαληάξα Βαξβάξα 

9. άξθνπια Αγγειηθή  

10. ηάκνπ Ηζκήλε 

Γ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 

δπφκηζε έηε θαη ιήγεη ζηηο 31.08.2023.  

Δ.   Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε. 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 333 / 2019 

   

       Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 

 

 

 

 

άξθνπιαο Βαζίιεηνο, Γάβαξε Διέλε, 
Μαιάκνο Νηθφιανο, Αξγπξόο Ησάλλεο, 

Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθφιανο, 
Παλαγόπνπινο Νηθφιανο, Λέθθαο Γηνλχζηνο, 

Γεξκαηάο Ησάλλεο, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, 
Γθηόθα Σεξςηρφξε, Ρέγαο Γεκήηξηνο, 

               Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Φσηεηλνύ Εσή, 
ηαζόπνπινο Ησάλλεο, Γθόλεο Παλαγηψηεο, 

Οηθνλόκνπ Γεψξγηνο, Μνπρηνύξε Γεξαζηκία, 
Νηθνιαθνπνύινπ – Ννύιε Βαζηιηθή, Γάθε Άλλα, 

Μπισλάθεο Ησάλλεο, Λνγνζέηεο Ησάλλεο, 
Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 

Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ, Εόκπνιαο Νηθφιανο, 
Σζηκπνπθάθεο Γεψξγηνο, Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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