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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 30.01.2023, από 14:00 έως 20:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 1089 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

13/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 30.01.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμων και 

Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της 

Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 30.01.2023, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

940/24.01.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2023) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)1 

4. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21.  
22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 24. Γαλλής Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 28. Μπαρμπέρης Πέτρος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχε ο Ιωάννης Πατσαβούρας, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

                                                 
1 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμων και 

Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της 

Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

ανέφερε τα εξής: 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δήμους της Ελλάδος για την 

ένταξή τους στο Μνημόνιο Συνεργασίας των Ελληνικών Πόλεων, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 

Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030. 

 

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», από και προς τους 

πολίτες» στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του 

κλίματος έως το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European 

Green Deal) έως το 2050, για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Σκοπός της Αποστολής είναι οι 100 

τελικά επιλεγμένες πόλεις να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας συνεργασίες και ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα 

έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας. Οι επενδύσεις προς την κλιματική ουδετερότητα θα 

υλοποιηθούν κυρίως μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ και των προσκλήσεων Horizon, Life 

κ.α., στις οποίες το σύνολο των ευρωπαϊκών πόλεων θα είναι επιλέξιμες. 

 

Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε το ενδιαφέρον του, αποστέλλοντας αίτημα  συμμετοχής στο Μνημόνιο 

Συνεργασίας των Ελληνικών Πόλεων με την ΓΓΓΧΣΑΠ του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 

Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, καθώς διαθέτει όλα τα εφόδια και τις προοπτικές 

για να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του, όπως τεκμηριώνεται από την πληθώρα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων που έχει ήδη ολοκληρώσει ή υλοποιεί σήμερα, με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια σε σχέση 

με τις επιταγές και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται κάθε φορά. 

 

Το αίτημα έγινε δεκτό και ακολούθησε πρόσκληση προς τον Δήμο Αγιάς για την υπογραφή του Μνημονίου, 

συνοδευόμενη από το σχέδιο του Μνημονίου. 

 

Με το Μνημόνιο τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη του στόχου, που είναι 

η συνεργασία φορέων με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και 

έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων θα επιτευχθεί η μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως 

τον απώτερο στόχο του 2050 (fit for 2050). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, για 

την υπογραφή του Μνημονίου, ΣΧΕΔΙΟ του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλου απαραίτητου εγγράφου, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας.  
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Για το θέμα καταγράφηκαν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: 

«Όσα περιγράφονται στο Μνημόνιο είναι η πολιτική της ΕΕ και του Ελληνικού Κράτους. Είναι δηλαδή, η 

κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που όταν οι παρεμβάσεις στον περιβάλλον την ευνοούν για 

να πουλάνε τα προϊόντα τους τότε προωθούνται, αλλά αν θιχθούν τα συμφέροντά τους για να προστατευθεί το 

περιβάλλον και γενικότερα η αειφορία της ανάπτυξης εκεί όλα μπλοκάρονται και μένουν πίσω.  

Δεν πρόκειται απλά για υποκριτικά σχέδια, αλλά για σχέδια που νομιμοποιούν και μέσα από τις αποφάσεις των 

Δήμων, τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών ομίλων για να αναπαράγουν την κερδοφορίας τους, 

χρησιμοποιώντας σαν έννοια λαστέξ το περιβάλλον και την αειφορία. Καταψηφίζουμε.». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,   

- την από 19-10-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας 

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

προς τους Δήμους της Ελλάδος για την ένταξή τους στο Μνημόνιο Συνεργασίας των Ελληνικών 

Πόλεων, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 

2030,  

- το ΣΧΕΔΙΟ του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και 

Αστικού Περιβάλλοντος και του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας για την υπογραφή του Μνημονίου, ΣΧΕΔΙΟ 

του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα, καθώς και οποιοδήποτε άλλου απαραίτητου εγγράφου, κατά τη 

διαδικασία υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας 

 

Την εισήγηση καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Ιωάννης 

Κασίδας (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι 

της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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Μνημόνιο Συνεργασίας 
 

Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και 
πόλεων αποδεκτών της από 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
Στην Αθήνα σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2023, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (εφεξής 
ΓΓΧΣΑΠ) εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη 

2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
6. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
8. ΔΗΜΟΣ ΑΝ.ΣΑΜΟΥ 
9. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
10. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
12. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 
13. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
14. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
15. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
16. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
17. ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ 
18. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
19. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
20. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
21. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
22. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
23. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
24. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
25. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
26. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. 
27. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
28. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
29. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
30. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
31. ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
32. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
33. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
35. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
36. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
37. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
38. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 
39. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
40. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
42. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
43. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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44. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
46. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
47. ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
48. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 
49. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
50. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
51. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 
52. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
53. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
54. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
55. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
56. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
57. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
58. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
59. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
60. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
61. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
62. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
63. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
64. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
65. ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 
66. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 
67. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
68. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
69. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
70. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 
71. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
72. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
73. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 
74. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΠΔΔ), (Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ: Αγία 

Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Κορυδαλλός, Περιστέρι, 
Πετρούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι) 

75. ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
 

Προοίμιο 
Η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές συνέπειες 
εξανάγκασε τις πόλεις να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαβλέποντας την ανάγκη μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 
βιώσιμο περιβάλλον οδηγήθηκε στην πρόταση της Αποστολής "100 ́ κλιματικά ουδέτερες και 
έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτη¨" προκειμένου να αναζητηθούν 
λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Πρόδρομος του παρόντος 
Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί αυτό της από 27ης Ιανουαρίου 2022 το οποίο υπεγράφη 
από μέρος των συμβαλλομένων του παρόντος. Υπό τις σημερινές συνθήκες που 
διαμορφώνονται από την κλιματική και ενεργειακή κρίση, καθώς και την ανάγκη διάχυσης 
των καλών πρακτικών που επιτυγχάνονται μέσω της Αποστολής, τα συμβαλλόμενα μέρη 
αντιλήφθηκαν την ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτού και ενσωμάτωσης των νέων στοιχείων 
μέσα από δυνατόν εντονότερη και ευρύτερη συμμετοχή φορέων. 
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Άρθρο 1: Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας 
Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία φορέων με την Aποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης της 
εμπιστοσύνης και της συνεργασίας  μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων  θα επιτευχθεί η 
μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως τον απώτερο στόχο του 
2050 (fit for 2050).  
 
Άρθρο 2 : Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας 
Με το παρόν Μνημόνιο τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη 
του στόχου. 
 
Α. Τομείς συνεργασίας 
Οι τομείς συνεργασίας είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι: 
 

 Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την καλύτερη 
εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, 
συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας για τους Πράσινους Δήμους και του 
Συμφώνου των Δημάρχων.  

 Συνεργασία για την ενσωμάτωση στις τοπικές πολιτικές των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινες, χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.  

 Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμβολή σε έργα της Αποστολής των 
Πόλεων καθώς και συμμετοχή σε προσκλήσεις του Horizon Europe.  

 Ενσωμάτωση και προώθηση στα Σχέδια Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα των 
αξιών και των αρχών της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.  

 Συνεργασία κατά το Σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα.  

 
Β. Τομείς δράσεις 
Για τα βέλτιστα αποτελέσματα της Συνεργασίας των συμβαλλομένων και την υλοποίηση των 
πραγματιστικών θεωριών για την κλιματική ουδετερότητα και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό  
 
i. Δράσεις ενίσχυσης του κοινού Στόχου 

 Όπου ενδείκνυται, τα μέρη θα εργάζονται για την ανάπτυξη μηχανισμών για την 
καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και 
με τον ευρύτερο τομέα αρμοδιότητας των δήμων, σε ζητήματα που σχετίζονται με 
την κοινωνικά δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2030 και ιδίως σε θέματα που περιγράφονται στην 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποστολή των Πόλεων αλλά και που 
πηγάζουν από τις εθνικές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή. 

 Τα μέρη θα προωθούν φιλικές προς το κλίμα πολιτικές για τις κοινότητές τους καθώς 
και έναν βιώσιμο αστικό σχεδιασμό που θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας τους κατοίκους των περιοχών να διαβιούν, 
να εργάζονται και να καταναλώνουν στην ίδια περιοχή, όπου θα χαρακτηρίζεται από 
βιώσιμες μεταφορές. 

 Τα μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη μετάβαση προς ένα κλιματικά 
ουδέτερο και έξυπνο μέλλον. 

 Τα μέρη θα συνεργάζονται για την οργάνωση περιοδικών συνεδριάσεων όπου θα 
συζητούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.  
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ii. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των συλλογικών περιβαλλοντικών και 
αυτοδιοικούμενων φορέων 
Η ΓΓΧΣΑΠ σε συνεργασία με τις αυτοδιοικούμενους φορείς, / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου  (ΝΠΔΔ) που επιβλέπονται από τους υπογράφοντες καθώς και έτερους φορείς με 
περιβαλλοντικό προσανατολισμό καταρτίζει και προωθεί πρόγραμμα υποβοήθησης των 
δήμων ιδίως στους εξής τομείς :  

 Έρευνα και αποτύπωση προβλημάτων που αποτελούν ανάχωμα στην επίτευξη του 
σκοπού του παρόντος. 

 Χαρτογράφηση δημόσιων μηχανισμών και διαδικασιών για τη υλοποίηση των 
περιβαλλοντικών δράσεων προς την πορεία εκπλήρωσης κλιματικής ουδετερότητας. 
Τα μέρη δύναται εντός του πεδίου εξουσίας τους και αρμοδιοτήτων τους να 
δημιουργούν μηχανισμούς προκειμένου να συζητούν και να επιδιώκουν την 
επίτευξη κοινών στόχων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα που απασχολούν τους 
δήμους και που σχετίζονται με μια κοινωνικά δίκαιη «δίδυμη» πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση έως το 2030. 

 Τα μέρη σκοπεύουν να εκπονήσουν ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική 
Ουδετερότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Αποστολής των Πόλεων, για τη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. 

 Τα μέρη δύναται να προχωρήσουν στη σύσταση ενός προσωρινού ή μόνιμου 
οργάνου ή φορέα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν τόσο 
από τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, όσο και για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την επίτευξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού καθώς και για να αναπτύξουν διοικητικές, οικονομικές και 
πολιτικές ικανότητες μέσω καινοτόμων μεθόδων διακυβέρνησης για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που προς το παρόν εμποδίζουν 
την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.   

 
Άρθρο 3: Διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και 
διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030 με δυνατότητα παράτασης κατά τη λήξη του, μετά 
από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις των μερών 
Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα µέρη 
αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να συμβάλλουν καθ΄ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο δύναται 
στην υλοποίηση των δράσεων και στη προώθηση της μεταξύ των συμβαλλομένων 
συνεργασία αλλά και με έτερους φορείς. 
 
Άρθρο 5: Διαδικασίες 
Εξαιτίας του πλήθους των συμβαλλομένων μερών καθώς και για την υλοποίηση των σκοπών 
του παρόντος, κρίνεται η θέσπιση διαδικασιών για την οργάνωση των δράσεων και χάραξη 
της πολιτικής των συνεργασιών. 
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίτου μήνα να γίνεται συνάντηση 
των συμβαλλομένων στο παρόν. Ο χρόνος ενημέρωσης για τα θέματα συζήτησης, τον τόπο 
και τον χρόνο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η 
Πρόσκληση θα αποστέλλεται από τη ΓΓΧΣΑΠ σε όλα τα μέρη. Κάθε επόμενη συνάντηση θα 
συμφωνείται από τα παρόντα μέλη της παρούσας συνάντησης και πρέπει να λαμβάνει χώρα 
στις συμβαλλόμενες πόλεις, διαφορετική κάθε φορά. Όσοι εκ των φορέων δεν δύναται να 
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παρευρεθούν, δύναται να εξουσιοδοτούν γραπτώς έτερο συμβαλλόμενο στο παρόν 
Μνημόνιο μέρος. 
 
Άρθρο 6: Τροποποιήσεις 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί γραπτώς με τη συναίνεση των δύο 
τρίτων (2/3) των συμβαλλομένων μερών.  
Κάθε όρος τροποποίησης ισχύει για το μέλλον και ουχί αναδρομικώς. 
 
Άρθρο 7: Αποχώρηση μέλους  
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο 
Συνεργασίας έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση του προς τα λοιπά Μέρη (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την αποχώρηση. 
 
Άρθρο 8: Πρόσωπα Επικοινωνίας 
Οι οιασδήποτε κοινοποιήσεις ή γνωστοποιήσεις μεταξύ των μερών θα λαμβάνουν χώρα είτε 
ταχυδρομικώς στην έδρα εκάστου μέρους είτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στην επίσημη 
διεύθυνση επικοινωνίας αυτού, ως αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο. 
 
Άρθρο 12: Τελικές Διατάξεις 
Το Παράρτημα του παρόντος αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
Μνημονίου. 
Άπαντα τα μέρη θεωρούνται ίσα και δεν τυγχάνουν ειδικότερης μεταχείριση, αξιολόγησης ή 
προνομίων έναντι υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, εθνικού ή ευρωπαϊκού 
προγράμματος. 
Το παρόν Μνημόνιο δεν αναιρεί ούτε επικαλύπτει έτερες δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων 
δημόσιων φορέων για την επίτευξη ιδίου ή παρεμφερούς στόχου. 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ο Γενικό Γραμματέας  
Χωρικού σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 

 
 
 
 

Ευθύμιο Μπακογιάννη 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΝ.ΣΑΜΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ εκπροσωπούμενος από 
τον …………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να 
υπογράψει το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

https://corfu.gr/
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ εκπροσωπούμενος από 
τον …………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να 
υπογράψει το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΠΔΔ), (Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ: 
Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Κορυδαλλός, 
Περιστέρι, Πετρούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι) εκπροσωπούμενος από τον………………. 
(ονοματεπώνυμο), ……………….(ιδιότητα) έχοντας την εξουσιοδότηση να 
υπογράψει το παρόν βάσει του από…………..(πρακτικό του δσ/άρθρο του 
καταστατικού/κλπ) 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ εκπροσωπούμενος από τον 
…………..(ονοματεπώνυμο),…………….(ιδιότητα) εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει 
το παρόν βάσει του από…………….πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Οιοσδήποτε φορέας, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δύναται να συμμετάσχει προς επίτευξη 
του σκοπού του παρόντος Μνημονίου και στη ένταξή του ως συμβαλλόμενο μέρος του 
θέτοντας την υπογραφή του ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στο παρόν παράρτημα. Οι 
υποχρεώσεις και οι ευθύνες εκάστου νέου μέλους άρχονται από την ημέρα συμπερίληψής 
του στα συμβαλλόμενα μέρη  του αυτού Μνημονίου δια της υπογραφής του στο παρόν. 
Δηλώνει δε έκαστο νέο μέλος την ανεπιφύλακτη αποδοχή του στο περιεχόμενο του παρόντος 
Μνημονίου ως έχει κατά την ημερομηνία ένταξής του ως ισότιμο μέρος στο παρόν. 
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