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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

            Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:38/2021 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ψήφισμα σχετικά με την μετατροπή του χώρου των εγκαταστάσεων της «ΠΥΡΚΑΛ» σε 

«κυβερνητικό πάρκο». 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  26 του  μήνα    Απριλίου  του  έτους  2021,  ημέρα  της  

εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα  και  ώρα 19.30 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  

Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 10310/27/22-04-

2021  έγγραφη  πρόσκληση   της Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  

ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   

(ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση 33 μέλη: 

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 18 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   1 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 19 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. 2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 21 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 

5 ΘΑΝΟΥ Μ. 22 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 5 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 

6 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 23 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 6 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

7 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 24 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.  7 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. 

8 ΜΑΘΑΣ Ι. 25 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 8 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 

9 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 26 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.   

10 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.   

11 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 28 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   

12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 29 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   

13 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 30 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

14 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

15 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 32 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   

16 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 33 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.   

17 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.     

         Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 
        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα 

με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

       Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 

40/2020 , 163/2020 & 426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' 

αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  

παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.  
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            Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος  

α) σχέδιο ψηφίσματος  το οποίο κατέθεσε η παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ  και   έχει ως 

εξής: 

<< Προς: -Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου 

            -Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου 

            -Δημοτικούς  Συμβούλους Αγίου Δημητρίου 

 

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού από την ΠΥΡΚΑΛ το Σάββατο 3 Απριλίου, δεν 

ήταν κεραυνός εν αιθρία.  

Είναι  η συνέχιση της πολιτικής των τελευταίων ετών, όπου το περιβάλλον 

και οι ελεύθεροι χώροι θεωρούνται άλλη μια πηγή κερδοφορίας. Ένα ακόμη 

βήμα καταστροφής του περιβάλλοντος και τσιμεντοποίησης της πόλης με 

επιπλέον κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης 

περιοχής.  

Είναι  ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών μέσω 

ΣΔΙΤ, με την παραχώρηση δημόσιου χώρου που έχει τόσο ανάγκη η περιοχή 

μας και γενικότερα η Αττική. 

Είναι η αναγγελία του λουκέτου στα Εθνικά Αμυντικά Συστήματα, ενός  

δημόσιου παραγωγικού τομέα που στηρίζει την άμυνα της χώρας, την εθνική 

οικονομία και τις θέσεις εργασίας. 

Η εξαγγελία αυτή παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας, 

(ακυρώνοντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού του 

2011 και την λαϊκή βούληση για παραχώρηση των εγκαταστάσεων στους 

πολίτες).  

Η υλοποίηση της εξαγγελίας αυτής θα έχει τεράστιες περιβαλλοντικές και 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις και στον δήμο μας, καθώς η εν λόγω έκταση 

βρίσκεται πολύ κοντά σχεδόν στα όρια με την πόλη μας, με αποτέλεσμα να 

αποστερεί και από τους κατοίκους της πόλης μας από ένα χώρο πρασίνου, 

αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, τον οποίο έχουμε μεγάλη ανάγκη και  

στον οποίο έχουμε και ως κάτοικοι Αγίου Δημητρίου άμεση πρόσβαση.  

Είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο και αυτονόητο ότι η δημιουργία ενός 
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τέτοιου χώρου πρασίνου και πάρκου με χώρους αναψυχής, αθλητισμού και 

πολιτισμού θα συντελέσει καίρια στην ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου Δάφνης 

Υμηττού, αλλά και του δικού μας Δήμου και γενικά της  ευρύτερης περιοχής, και 

θα συμβάλει στην ποιοτική ανάπτυξη διαβίωσης και των κατοίκων της πόλης 

μας. 

Καταθέτουμε το παρακάτω ψήφισμα στο οποίο είμαστε δεκτικοί για 

συνδιαμόρφωση και πιστεύουμε ότι δεν θα είναι άλλη μια απόφαση που θα 

μείνει στα χαρτιά, αλλά θα συμβάλλει δυναμικά για να παραμείνει η έκταση 

της ΠΥΡΚΑΛ δημόσια και να αποδοθεί στον λαό.   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Το Σάββατο 3 Απριλίου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την ΠΥΡΚΑΛ την 

μετατροπή του χώρου των εγκαταστάσεών της σε «κυβερνητικό πάρκο», με την 

μεταφορά εννέα υπουργείων, υπηρεσιών του γραφείου του πρωθυπουργού και 

εποπτευόμενων φορέων. 

Η εξαγγελία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το αίτημα και τους αγώνες 

δεκαετιών των κατοίκων του Υμηττού, για απόδοση του χώρου στους πολίτες, 

ως χώρου αναψυχής και κάλυψης των αναγκών της πόλης και της ευρύτερης 

περιοχής, το οποίο εκφράστηκε με την απόφαση  αρ. 79/22-3-2011 του δήμου  

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, η οποία είναι σε ισχύ και  στην οποία μεταξύ άλλων 

αναφέρονται: 

"3. Είμαστε αντίθετοι σε οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις της παραπάνω 

έκτασης πλην των όσων προβλέπονται στο ΦΕΚ   1061Δ/17-9-1996.  

4. Δηλώνουμε ότι η Δημοτική αρχή και οι δημότες θα είναι αμετακίνητοι 

στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής,   

έτοιμοι για κάθε δυναμική ενέργεια  για να παραμείνει ο χώρος δημόσιος και 

να γίνει πάρκο με αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις, ανάσα ζωής όχι μόνο 

για το Δήμο μας αλλά για όλη την  Αθήνα. Να διασωθεί ο χαρακτήρας του 

διατηρώντας τον αξιόλογο κτιριακό όγκο (κατασκευές προ του 1928)." 

Όταν τα  ελληνικά και ευρωπαϊκά στάνταρντ απαιτούν 8τμ πρασίνου/κάτοικο 
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και η Αθήνα έχει 2,55 τ.μ. πρασίνου/κάτοικο, όταν ο Δήμος  Υμηττού-Δάφνης, 

αλλά και οι όμοροι δήμοι που έχουν άμεση πρόσβαση στον εν λόγω χώρο, είναι 

πυκνοκατοικημένοι και κυκλοφοριακά επιβαρυμένοι, στερούνται χώρων 

αναψυχής, πολιτισμού και κάλυψης κοινωνικών αναγκών, η εξαγγελία του 

πρωθυπουργού αποτελεί πρόκληση προς όλους, αφού αδιαφορεί για τη 

λαϊκή βούληση και ακυρώνοντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 

παραβιάζει κάθε έννοια νομιμότητας και λειτουργίας ακόμα και της αστικής 

δημοκρατίας. 

Η υλοποίηση της εξαγγελίας θα επιβαρύνει και θα υποβαθμίσει κυκλοφοριακά 

και περιβαλλοντικά, όχι μόνο τον δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου 

βρίσκεται η έκταση της ΠΥΡΚΑΛ, αλλά και τους όμορους δήμους, στερώντας 

τους κατοίκους τους από ένα πάρκο αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού. 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου: 

-δηλώνει την αντίθεσή του στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και στις 

εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την τσιμεντοποίηση της ΠΥΡΚΑΛ, τη 

μεταφορά των υπουργείων, τη μεταφορά των υπηρεσιών του 

πρωθυπουργικού γραφείου και των εποπτευόμενων φορέων.  

-απαιτεί την παραχώρηση των 180 στρεμμάτων των εγκαταστάσεων της 

ΠΥΡΚΑΛ για την δημιουργία πάρκου αναψυχής και την κάλυψη των 

πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του 

Υμηττού, των όμορων δήμων και της ευρύτερης περιοχής. 

-απαιτεί την διασφάλιση των εργαζομένων στην ΠΥΡΚΑΛ και τη 

βιωσιμότητα και αναβάθμιση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων με 

συγκεκριμένο σχέδιο πριν την μεταφορά τους. 

Τέλος το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου δηλώνει ότι θα συμμετέχει 

δυναμικά στις κινητοποιήσεις των πολιτών και των φορέων , για να 

παραμείνει ο χώρος δημόσιος και να αποδοθεί στους κατοίκους της 

περιοχής. Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από πράσινο και ελεύθερους χώρους 

και όχι από τσιμέντο. 

Άγιος Δημήτριος, 8 Απριλίου 2021 

Οι Δημοτική Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης 
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«ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» 

Παναγιώτης Λασκαρίδης 

Εμμανουήλ Παπαδακάκης 

Αναστασία Δούρου>> 

Και β) το υπ’ αρ. πρωτ. 9892/19-4-21 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων Ελληνικών 

Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ Υμηττού, το οποίο έχει ως εξής: 

<< 
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>> 

            Αρχικά η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Λασκαρίδη ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, 

στην κα Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι τοποθετήθηκαν 

σχετικά με το θέμα. 

Συνοπτικά  μεταξύ άλλων ανέφεραν: 

- Η κα Δήμαρχος ανέγνωσε ένα άρθρο του κ. Μπελαβίλα , αναφέροντας ότι θεωρεί ότι είναι 

πολύ πρόωρο να εκφέρουμε πρόταση για κάτι που δεν είναι ολοκληρωμένο και ότι 
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συμφωνεί να αποδοθεί η ΠΥΡΚΑΛ ως χώρος πρασίνου στους πολίτες. 

- Ο κ. Πρεκετές ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να περιμένουμε την ολοκλήρωση 

του σχεδίου και να δούμε την τελική μελέτη  και ότι είναι υπέρ της δημιουργίας χώρου 

πρασίνου.  

- Η κα Δήμου  ότι υπάρχει διαχρονική απαξίωση και διάλυση της αμυντικής βιομηχανίας της 

χώρας μας, ότι ο προσανατολισμός είναι να πληρώνει ο ελληνικός λαός τεράστια ποσά για 

εξοπλισμούς στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, ζήτησε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και για το θέμα της ανάπλασης ότι ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ  θα πρέπει να 

αποδοθεί ελεύθερος στους πολίτες, ως χώρος πρασίνου χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς 

επιχειρηματικά κέρδη.. 

- Ο κ. Κουτσοβασίλης αναφέρθηκε επίσης στο κείμενο του κ. Μπελαβίλα, ότι η εξαγγελία 

της κυβέρνησης ακυρώνει την απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δάφνης Υμηττού που είχε 

πάρει το 2011 για την ΠΥΡΚΑΛ  για χώρο πρασίνου,  ότι το σχέδιο της κυβέρνησης θα 

είναι ολέθριο για τους γύρω δήμους γιατί θα υποβαθμιστεί η ποσότητα ζωής και ότι τυχόν 

υλοποίησή του θα έχει τεράστιες περιβαλλοντικές  και κυκλοφοριακές επιπτώσεις.  

- Ο κ. Αρβανιτάκης ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα θα είναι η  υποβάθμιση του 

κέντρου από την μεταφορά των υπουργείων, ότι τα τελευταία χρόνια το κέντρο βάρους 

μετατοπίζεται στα νότια προάστια , ότι αυτό θα ανεβάσει τις τιμές και τις αξίες των 

ακινήτων και ότι τέτοιοι σχεδιασμοί πολύ συχνά δεν ολοκληρώνονται. 

- Ο κ. Γρίλλιας  ότι δεν συμφωνεί με το ψήφισμα παρά μόνο για την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων,  θεωρεί ότι βιαζόμαστε και ότι θα πρέπει να κρατήσουμε 

μια επιφύλαξη. 

            Οι αναλυτικές απόψεις , τοποθετήσεις και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των ανωτέρω 

Δημοτικών Συμβούλων καθώς και των λοιπών δημοτικών συμβούλων που τοποοθετήθηκαν,  

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.   

 

            Στην συνέχεια η Δήμαρχος κατά την τοποθέτησή της έθεσε υπόψιν των μελών του 

Σώματος εναλλακτικό ψήφισμα σχετικά με το θέμα , το οποίο έχει ως εξής: 

 

<< Το ΔΣ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την εξαγγελθείσα δημιουργία κυβερνητικού 

πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ εντός περιοχής αμιγούς κατοικίας, καθώς 

εγείρονται σοβαρά ζητήματα πολεοδομικά, ρυμοτομικά και κυκλοφοριακά. 

Υιοθετούμε τη θέση του ΔΣ  του Δήμου Δάφνης – Υμηττού όπως έχει ληφθεί από το 2011, για 

τη δημιουργία πάρκου υπερτοπικής σημασίας που θα καλύπτει κοινωνικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές  ανάγκες των πολιτών, κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση, την 

επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. 

Ζητά τέλος τη διασφάλιση των εργαζομένων στην ΠΥΡΚΑΛ και τη βιωσιμότητα και 

αναβάθμιση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.>> 

   

         Ο κ. Λασκαρίδης με την σειρά του  δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με το κείμενο της Δημάρχου  

διότι θεωρεί ότι υπεκφεύγουμε και ότι θα πρέπει να δηλώσουμε την αντίθεσή μας και όχι να 

διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε να μείνει ο χώρος πράσινο  και 

ότι αν γίνουν αυτές οι αλλαγές συμφωνεί και αυτός με το κείμενο της Δημάρχου. 

         Η Δήμαρχος με την σειρά της παρέμεινε στην αρχική διατύπωση και   η Πρόεδρος κάλεσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ψηφίζοντας με ονομαστική ψηφοφορία το ψήφισμα 

που προκρίνουν μεταξύ των ανωτέρω δύο ψηφισμάτων, κατά την οποία έλαβαν: 

- Το ψήφισμα της παράταξης ΑλλάΖΟΥΜΕ την πόλη έλαβε 20 ψήφους υπέρ (κ.κ. Αλεξίου, 

Ασημακοπούλου,  Βαμβακούσης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας, Μαθάς, Μπαζιώνης, 

Μπαντούνας, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, Πρεκετές, 

Κοκοτσάκης, Κουτσοβασίλης, Κωνσταντίνου, Σταματάκης Βαζαίος). 

- Το ψήφισμα της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ έλαβε 5 ψήφους (κ.κ. Δήμου, 

Αβραμίδου, Γιαννέζος, Λασκαρίδης, Παπαδακάκης) 

- Οι κ.κ. Αρβανιτάκης & Κοτσόπουλος ψήφισαν λευκό (σύνολο 2) και στα δύο ψηφίσματα. 

- Οι κ.κ. Αδαμόπουλος, Μαλαθούνης, Μπάντος , Ταμπακόπουλος, Βαζαίοιυ, Γρίλλιας 
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ψήφισαν κατά και των δύο ψηφισμάτων (σύνολο 6). 

         Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση έτσι 

όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

 

Συντάσσει ψήφισμα ως κάτωθι: 

 

 

<<Το ΔΣ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την εξαγγελθείσα δημιουργία κυβερνητικού 

πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ εντός περιοχής αμιγούς κατοικίας, καθώς 

εγείρονται σοβαρά ζητήματα πολεοδομικά, ρυμοτομικά και κυκλοφοριακά. 

Υιοθετούμε τη θέση του ΔΣ  του Δήμου Δάφνης – Υμηττού όπως έχει ληφθεί από το 2011, για 

τη δημιουργία πάρκου υπερτοπικής σημασίας που θα καλύπτει κοινωνικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές  ανάγκες των πολιτών, κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση, την 

επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. 

Ζητά τέλος τη διασφάλιση των εργαζομένων στην ΠΥΡΚΑΛ και τη βιωσιμότητα και 

αναβάθμιση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.>> 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  38/26-04-2021    

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                               ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 


