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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της οικ. ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/57771/774/14-06-2021 εγκυκλίου «Τεχνικές 
Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων 
και Κοινωφελών Χώρων (άρθρο 92  v. 4759/2020,  Α’ 245)» (ΑΔΑ 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ)

Α. Αντικείμενο

Αντικείμενο των τεχνικών οδηγιών είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των 
παραδοτέων που συντάσσονται σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ 
Α/9.12.2020).

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω 
της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται 
στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν 
έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.
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Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων 
ειδικότερα στοχεύει αποκλειστικά στη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των 
σχετικών στοιχείων των Δήμων, καταλήγοντας στην ιεράρχηση όλων των κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο - κοινωφελή χαρακτήρα 
τους, εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό καταγράφονται όλα τα οικοδομικά πολύγωνα που προσδιορίζουν κοινόχρηστες και 
κοινωφελείς χρήσεις γης και που δύναται να επηρεάσουν τα πολεοδομικά μεγέθη μιας περιοχής 
λόγω άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά ιδίως σε γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά το 
άρθρο 2 παρ. 1,  περ. 9 β του ν. 4412/2016, καθώς α) έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και  οργάνωση του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χώρου ενός ΟΤΑ με στόχο την 
αστική αναζωογόνηση και λειτουργική επάρκεια του χώρου, β) δεν έχει ως αντικείμενο την 
εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά 
την έννοια των στοιχείων α' και β', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν 
εμπίπτει στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ' του ν. 
4412/2016 εκτός αν άλλως συνάγεται εκ του περιεχομένου της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιείται η συλλογή και η 
αξιολόγηση των στοιχείων του Δήμου και εν τέλει η εξαγωγή συμπερασμάτων με κύριο στόχο την 
καταγραφή των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, για την εξασφάλιση  των 
Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, πραγματοποιείται:

1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις 
τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη 
συνέχεια,

2. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 
οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 
92 του ν. 4759/2020.

Ειδικότερα, καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους 
δεν έχει συντελεστεί για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, καταγράφονται χώροι για τους οποίους 
αρμόδιος για την απαλλοτρίωση δεν είναι ο Δήμος, αλλά δύναται να γίνει φορέας απαλλοτρίωσης 
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4759/2020. Εξαιρούνται από την καταγραφή χώροι που 
βρίσκονται σε ρυμοτομικά σχέδια ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς και χώροι που 
βρίσκονται σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς. 

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι :

(α) Όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο ενός Δήμου καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ., είτε έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο είτε η 
απαλλοτρίωση τους δεν έχει συντελεστεί για οποιονδήποτε λόγο. Στους χώρους που 
καταγράφονται δεν περιλαμβάνονται δρόμοι, εκτός αν αυτοί βρίσκονται πέριξ/περιβάλλουν  και 
έχουν συνέχεια προς άλλους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, οι οποίοι καταγράφονται. 
Επίσης καταγράφονται αυτοτελείς οδοί όταν το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο των 30,00μ. 
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(β) Χώροι για τους οποίους αρμόδιος για την απαλλοτρίωση δεν είναι ο Δήμος αλλά άλλος 
φορέας, καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ., κατηγοριοποιούνται και ιεραρχούνται. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο Δήμος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4759/2020 δύναται να γίνει φορέας 
απαλλοτρίωσης.

(γ) Σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων  
καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως 
κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

(δ) Δεν καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.:

- Χώροι που βρίσκονται σε ρυμοτομικά σχέδια ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965, ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ή 
Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011

- Χώροι που βρίσκονται σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς για τους οποίους ενδεχομένως δεν 
συντρέχει υποχρέωση αποζημίωσης από τον Δήμο

- Χώροι που προβλέπονται από τα Γ.Π.Σ. ή τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., καθώς αποτελούν προβλεπόμενους 
χώρους και όχι εγκεκριμένους από το εκάστοτε ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο.

B. Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων

Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, θα 
πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα συνοδεύεται από μία 
Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.

Β.1. Γεωχωρική Βάση Δεδομένων

Η Γεωχωρική Βάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο 

Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της 
πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα 
περιγραφικά τους στοιχεία (attributes).

Η ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI 
Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα 
χωρίς επικαλύψεις.

Επιπλέον, στη γεωχωρική βάση δεδομένων, για λόγους πληρότητας της καταγραφής, δύναται να 
περιλαμβάνονται, κατά την κρίση του μελετητή, και:

• Δημόσιοι ή Δημοτικοί Χώροι οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων, όπως αυτές έχουν 
καθορισθεί από ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, με την προοπτική μελλοντικής χρήσης ως κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι.

• Δημόσιοι ή Δημοτικοί χώροι με χρήση Κοινόχρηστοι/Κοινωφελείς οι οποίοι έχουν προέλθει από 
σχέδια διανομής γης.
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• Δημόσιοι ή Δημοτικοί Χώροι που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς προ 1923 ή σε οικισμούς κάτω 
των 2.000 κατοίκων, στοιχείο που θα λειτουργήσει βοηθητικά σε περίπτωση μελλοντικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού του ΟΤΑ. Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση η καταγραφή 
και ιεράρχηση έχει ως στόχο την αξιολόγηση των χώρων ως προς την ποιοτική και λειτουργική 
τους επάρκεια με σκοπό τον σχεδιασμό μιας ευρύτερης περιοχής παρέμβασης και τον 
προσδιορισμό των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, την τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση 
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, κ.λπ.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα e-poleodomia ή 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, τις ΥΔΟΜ ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα που σχετίζεται 
με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (π.χ. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και 
Γεωπληροφορική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικό Κτηματολόγιο, Περιφέρεια, 
Κτιριακές Υποδομές). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει, με την έγκαιρη συνδρομή 
των αρμόδιων Υπηρεσιών των Δήμων, έλεγχος αυτών και καταγραφή τυχόν ελλείψεων. Το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο δε θα μπει σε λεπτομέρειες που σχετίζονται με πληροφορίες που αντλούνται 
από αρμόδια δικαστήρια για τη διερεύνηση άσκησης ένδικων μέσων για ακύρωση ρυμοτομικού 
σχεδίου ή άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Για την τελευταία περίπτωση στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού θα καταγράφεται μόνο η πληροφορία που είναι διαθέσιμη στους Ο.Τ.Α. 

Το Ν.Π.Δ.Δ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” θα παρέχει στους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στα 
κτηματολογικά διαγράμματα με επισήμανση ποια είναι δημόσια, δημοτικά ή ιδιώτη. Η παροχή 
πρόσβασης θα αφορά στην πληροφορία του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, είτε με τη 
χορήγηση βάσης δεδομένων και ψηφιακού αρχείου σχεδίασης, είτε μέσω της διάθεσης μέσω web 
service. Η πληροφορία που θα τηρείται από το σύστημα θα συσχετίζεται με τα γεωτεμάχια του 
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η χωρική πληροφορία (θέση, όρια, εμβαδόν, ΚΑΕΚ) θα παρέχεται μέσω του 
ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ η νομική πληροφορία που αφορά στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του ακινήτου θα αναφέρεται ως περιγραφική πληροφορία.

Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων του «Β.1.1. Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 
Σχεδίου», θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης κάθε πολυγώνου, 
όπως:

 Ταυτότητα Συστήματος – Μοναδικός αριθμός (id), ακέραιος που αποδίδεται αυτόματα από το 
σύστημα.

 ΚΑΕΚ, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου για περιοχές σε καθεστώς λειτουργούντος 
κτηματολογίου

 Ονομασία Αναγνώρισης με περιεχόμενο τον αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου / Πολυγώνου 
(Ο.Τ. ή Ο.Π.) – Μη Μοναδικός αριθμός (ΟΤ)

 Πολεοδομικός Τομέας (Τ) – με τον αριθμό του πολεοδομικού τομέα από το ρυμοτομικό σχέδιο
 Πολεοδομική Ενότητα (ή γειτονιά) στην οποία ανήκει το πολύγωνο (ΠΕ)
 Γενική Χρήση που χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με τη Γενική Πολεοδομική Λειτουργία 

του
 Ειδική Χρήση (όταν υφίσταται) και χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με την ειδική 

πολεοδομική λειτουργία του
 ΦΕΚ έγκρισης και τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης.
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Όταν ένα Οικοδομικό Τετράγωνο / Πολύγωνο παρουσιάζει περισσότερες από μια Γενικές Χρήσεις, 
τότε θα διαιρείται σε ισάριθμα πολύγωνα έτσι ώστε ο συνδυασμός «α) Πολεοδομική Ενότητα, β) 
Πολεοδομικός Τομέας, γ) Οικοδομικό Τετράγωνο, δ) Χρήση» (α + β + γ + δ), να αποκτά το 
χαρακτηριστικό της «μοναδικότητας» μέσα στο Γεωγραφικό επίπεδο (Layer).

Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί 

Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή μόνο του επιπέδου των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή 
βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι. 

Η ψηφιακή του μορφή θα είναι (όπως και του «μητρικού» επιπέδου) σε ανοικτό μορφότυπο ESRI 
Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα 
χωρίς επικαλύψεις.

Τα πολύγωνα αυτά θα ενσωματωθούν στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο Γεωγραφικό 
επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από το «μητρικό» 
επίπεδο και θα έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες:

1. Κατηγοριοποίηση περίπτωσης /αιτίας «µη απαλλοτρίωσης» (υποχρεωτικά συμπληρωμένο).

Η πληροφορία αυτή θα καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 92 και θα παίρνει 
τις τιμές 1, 2, 3 και 4.

 Η τιμή 1 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση α) «χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η 
ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης» και εκκρεμεί η τροποποίηση του 
σχεδίου.

 Η τιμή 2 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση β) «χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση 
άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της 
άρσης».

 Η τιμή 3 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση γ) «χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως 
αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του 
σχεδίου».

 Η τιμή 4 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση δ) «λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 
περιπτώσεις».

Τα πολύγωνα που συμμετέχουν στο επίπεδο θα έχουν υποχρεωτικά μια από τις παραπάνω 
τέσσερεις (4) τιμές.

Ειδικότερα για την περίπτωση δ (τιμή 4), αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες εν δυνάμει 
καταστάσεις όπως :

• Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία συντέλεσης, αλλά δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί, διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή μονάδας αποζημίωσης, ή η διαδικασία βρίσκεται 
στο στάδιο αναγνώρισης δικαιούχων, ή δεν έχει καταβληθεί πλήρης αποζημίωση ή εκκρεμεί η 
δημοσίευση του ΦΕΚ συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
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• Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, 
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

• Χώροι για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης από τον ιδιώτη 
και α) έχει γίνει αποδεκτή από τον Δήμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή β) 
βρίσκεται υπό κρίση από τον Δήμο.

• Χώροι για τους οποίους εκκρεμεί η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης, διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος κρίνει εάν: α) το ακίνητο πρέπει να 
παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, β) θα δεσμευτεί εκ νέου με επανεπιβολή 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, γ) θα καταστεί οικοδομήσιμο.

2. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω 
κατηγορίες 1, 2 και 3, όπου θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα 
τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

Για την περίπτωση 4 θα συμπληρώνεται μόνο το πεδίο της Περιγραφής (άλλη περίπτωση) και δεν 
θα συμπληρώνεται η ημερομηνία.

Το περιεχόμενο αυτών των πεδίων θα έχει εξάρτηση και σύνδεση με την παραπάνω 
κατηγοριοποίηση και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας συσχέτισης: Κατηγοριοποίηση – Τεκμηρίωση κατηγορίας (παρ. 2 άρθρο 92)

Περίπτωση
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Ημερομηνία Περιγραφή

1 ημερομηνία έκδοσης Δικαστικής 
Απόφασης

Στοιχεία Δικαστικής Απόφασης περί άρσης  
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

2
ημερομηνία υποβολής αίτησης 

άρσης ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης

Στοιχεία αίτησης και επιπλέον επισήμανση 
εφόσον εκκρεμεί η έκδοση Δικαστικής 

Απόφασης

3
ημερομηνία άρσης της 

ρυμοτομικής εφαρμογής 
αυτοδίκαια

Αιτιολόγηση της ημερομηνίας για την οποία 
προκύπτει το αυτοδίκαιο

4
-

Σχετική με την περίπτωση 
ημερομηνία

Κατάλληλη περιγραφή
Άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις 1, 2 και 3
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3. Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ιεραρχηθούν ως προς την αναγκαιότητά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή 
κοινότητας, καθώς και κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία αναλύονται παρακάτω στην 
τεκμηρίωση. Δύναται, επιπλέον των αναφερόμενων, να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια ιεράρχησης, 
τα πολεοδομικά σταθερότυπα (standards), η απόσταση από άλλους υλοποιημένους 
κοινόχρηστους/κοινωφελείς χώρους, ο υπέρμετρος χρόνος επιβολής κ.ά., καθώς και πρόσθετα 
κριτήρια που ορίζει ο έκαστος Δήμος σε συνεργασία με τον μελετητή (π.χ. πληθυσμιακά, 
κλιματικά, ανθεκτικότητας).

Η ιεράρχηση αναγκαιότητας θα αποτυπώνεται στον πίνακα περιγραφικών δεδομένων (attributes) 
του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» με τα 
παρακάτω πεδία:

o τον βαθµó αναγκαιότητας, με βαθμολόγηση: 

1. – πολύ χαμηλός
2. – χαμηλός
3. – μέτριος
4. – μεγάλος
5. – πολύ μεγάλος

Η υλοποίηση στη Βάση Δεδομένων θα γίνει μέσα από ένα πεδίο ακέραιου  αριθμού με τιμές 
από 1 έως 5.

o την Τεκμηρίωση που θα συνοδεύει τον βαθμό αναγκαιότητας και θα υλοποιείται με ένα 
πεδίο κειμένου που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική τεκμηρίωση δυνάμει των κάτωθι 
ενδεικτικών κριτηρίων:

▪ Πληθυσμιακή πυκνότητα και κατ’ επέκταση εξυπηρετούμενος πληθυσμός, που θα 
συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο.

▪ Κατηγορία και είδος Κοινόχρηστου ή Κοινωφελούς χώρου σε σχέση με το  απαιτούμενο 
συνολικό πλήθος από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

▪ Απόστασή του από άλλο υλοποιημένο Κοινόχρηστο / Κοινωφελή χώρο.
▪ Υπολειπόμενο χρόνο για άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης.
▪ Έκταση των ΚΧ και ΚΦ χώρων που απωλέσθηκαν μετά από άρση απαλλοτρίωσης και 

τροποποίησης σχεδίου.

Τα παραπάνω (κριτήρια) είναι ενδεικτικά. Δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετα κριτήρια 
που ορίζει έκαστος Δήμος.

Η τεκμηρίωση θα αναλύεται περαιτέρω στην Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνεται στα 
παραδοτέα και θα συνοδεύει τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων παρουσιάζοντας αναλυτικά την 
εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους κοινόχρηστους ή 
κοινωφελείς χώρους χωριστά αλλά και συνδυαστικά.
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4. Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Με την καταμέτρηση του πλήθους (0 ή 1), 
θα αποτυπώνεται τυχόν προγενέστερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Η Συνολική Δομή των περιγραφικών δεδομένων (attributes) του Γεωγραφικού επιπέδου «Β.1.2. 
Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» διαμορφώνεται στον 
παρακάτω πίνακα :

Πίνακας Δομής Attributes (Γεωμετρία: Πολύγωνα)

α/
α Ονομασία Τύπος, μήκος

Δεδoµέvωv Περιεχόμενο Παρατηρήσεις

1 Id Ακέραιος Μοναδικός αριθμός
Αποδίδεται

αυτόματα από το Σύστημα

2 KAEK Κείμενο, 25
Κωδικός  Αριθμός Εθνικού 

Κτηματολογίου ή
-1 εφόσον δεν υφίσταται

Προέλευση από το  μητρικό 
επίπεδο Ρυμοτομίας

3 OT Κείμενο, 25
Αριθμός Οικοδομικού

Τετραγώνου
Προέλευση από το  μητρικό 

επίπεδο Ρυμοτομίας

4 Section Κείμενο, 35
Ονομασία Πολεοδομικής

Ενότητας / Γειτονιάς
Προέλευση από το μητρικό 

επίπεδο Ρυμοτομίας

5 General_Use Κείμενο, 35 Γενική Πολεοδομική Χρήση Προέλευση από το  μητρικό 
επίπεδο Ρυμοτομίας

6 Special_Use Κείμενο, 35 Ειδική Πολεοδομική χρήση Προέλευση από το μητρικό 
επίπεδο  Ρυμοτομίας

7 Category Ακέραιος 1, 2, 3, 4
Περιπτώσεις α, β, γ   και δ της 

παρ. 2 άρθρ. 92

8 Cat_Date Ημερομηνία Ημερομηνία συμβάντος

Για τις περιπτώσεις  α, β και γ 
της παρ. 2  άρθρ. 92 

περ. δ: κενό

9 Cat_Notes Κείμενο, 255 Περιγραφή συμβάντος Για όλες τις περιπτώσεις της
παρ. 2 άρθρ. 92

10 Necess_Rate Ακέραιος 1, 2, 3, 4, 5

Βαθμός αναγκαιότητας 
1=πολύ χαμηλός,  5=πολύ 

μεγάλος

11 Necess_Notes Κείμενο, 4048
Αιτιολόγηση Ιεράρχησης

αναγκαιότητας Σύντομη Τεκμηρίωση
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12 Enforce_cnt Ακέραιος
Επανεπιβολή Ρυμοτομικής 

Απαλλοτρίωσης
0: Δεν έχει επιβληθεί

1: Έχει επιβληθεί

13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ Ακέραιος Ακέραιος αριθμός ή 

-1 εφόσον δεν υφίσταται
Προέλευση από το Ρυμοτομικό 

Σχέδιο

Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 92 αντλούνται από την 
πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, του άρθρου 65 του ν.4495/2017 
(ΦΕΚ 167/Α/2017) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου.

Στην περίπτωση εγκεκριμένων τροποποιήσεων ρυμοτομίας, αυτές θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωθεί στο παραδοτέο, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ισχύουσα κατάσταση.

Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων της Γεωχωρικής Βάσης θα είναι το ΕΓΣΑ 87.

Β.2. Τεχνική έκθεση

Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα 
απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. 
Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

i. Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, 
συνοδευόμενη από στοιχεία του επιπέδου «Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο».

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή.

iii. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει:
• Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα 

περιγραφικά του χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς 
Χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της 
αντίστοιχης εγγραφής στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.

• Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι 
πιθανοί κίνδυνοι και οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι 
«εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

• Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες 
περιπτώσεις.

• Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από λοιπούς αρμόδιους φορείς, για κάθε μία από 
τις εξεταζόμενες περιπτώσεις που αφορούν αυτούς.

• Χpovoδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την 
επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο.

iv. Προτάσεις και Συμπεράσματα
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Η Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες κατάλληλους, 
χάρτες (αποσπάσματα), υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα σε ΕΓΣΑ 87 και λοιπό υλικό που θα 
συμπληρώνει την πληρότητα και την τεκμηρίωση της.

Γ. Τρόπος παράδοσης 

Γ.1. Η Τεχνική ΈKθεση θα παραδοθεί σε ψηφιακό επεξεργάσιμο αρχείο και έντυπη μορφή.

Γ.2. Η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδoµέvωv θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία.

Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει η 
παρ. 6 του άρθρου 92, η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδoµέvωv θα αποσταλεί και στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος υπόψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου 
Περιβάλλοντος.

Δ. Χpηµατοδότηση

Δ.1. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων 
(άρθρο 92 ν. 4759 ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020) δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου.

Δ.2. Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο), η 
εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:

i. για δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους = 5.000€ πλέον Φ.Π.Α.
ii. για δήμους με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000 κατοίκους = 10.000€ πλέον Φ.Π.Α., για δήμους 

με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο 
μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του 
Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του παρακάτω 
Πίνακα:

Πληθυσμός Τιμή Κ

Από 10.001 έως 30.000 0,3

Από 30.001 έως 50.000 0,5

Από 50.001 έως 100.000 0,7

Πάνω από 100.000 1,0

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ info@avdera.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ dimarxos@agankam.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ tydimosagias@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ grdim@agiavarvara.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ texniki.ag.vasileioy@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ androutsou@dad.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ grafdim@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ info@dimos-agrafon.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ dimarxos@agrinio.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ mayor@cityofathens.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@egaleo.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ contact@aigialeia.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ grafeiodimarxou@aeginadimos.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ kotaidou@alexandria.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ dimarxos@alexpolis.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ info@aliartos.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ info@alimos.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ gram.dhmarxou@almiros.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ program@0598.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ / ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ papamixou.hliana@0578.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ dim@amari.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ amidim@maroussi.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ amorgos@aigaio.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ a.kiakou@ampelokipi-menemeni.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ dimarxos@amyntaio.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ info@dimos-amfiklias-elatias.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ dimamfil@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ xmertzanos@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ dimos.anafis@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ drnampilmorant@hotmail.com
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ dkresten@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ dimos@andros.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ mayor@antiparos.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ info@anogeia.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ info@apokoronas.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ dimarxos_arg@argostoli.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ grafio.dimarxou@argos.gr
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ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ dimarchos@dimosaristoteli.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ filyra@0924.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ dimos@arta.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ dolympia@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ grafeio.dimarxou@0470.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ tsigou.m@aspropyrgos.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ mayor@visitastypalea.com
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ katsthan@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ gkonstantellos@vvv.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ dimarxos@velvento.eu
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ dimitriou@vocha.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ m.georgiadou@veria.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ grafeio.programmatismou@viannos.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ texnikidvisaltias@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ info@dimosboiou.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ info@dimosvoiou.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ dimos@dimosvolvis.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ mayor@volos-city.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ astros01@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ info@voreiatzoumerka.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ info@vrilissia.gr
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ grafdim@dimosbyrona.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ eprogrammata@galatsi.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ info@ionians.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ grammateia@glyfada.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ gortyna@0440.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ dimarxos@gortynia.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ dimarxos@dimosgrevenon.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Dimarxos@Dafni-Ymittos.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ mayor@dimosdelta.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ dimarxos@0585.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ dimosdes@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ mayor@didymoteicho.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ dhmsxeseis@dionysos.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ggd@dion-olympos.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ eleni.mpoynanoy@0781.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ info@daa.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ D.SBILIRI@DOMOKOS.GR
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ dimarxos@doxato.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ dimdramas@dra.forthnet.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ mayor@1321.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ grafeiodimarxou@mwlesvos.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ giannimarasdimitrios@yahoo.gr

ΑΔΑ: 6Υ9Τ4653Π8-ΖΩΙ



Σελίδα 13 από 18

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ dimarxos@1239.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ lidoriki@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ mayor@edessa.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ plan@dimoselassonas.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ grprog@elefsina.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ secretary@elliniko-argyroupoli.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ pro@ptolemaida.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ikatrin@ptolemaida.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ drouzasthaniki@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ eretriad@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ dimsfyr@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ dimos@erymanthou.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ info@eurota.gr
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ pankoutsaftis@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ pan.lykourg@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ syzefxis@1343.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ info@dimoszirou.gr
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ zitsa@zitsa.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ dhmarxos@zografou.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ grageio.dimarxou@1345.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ info@dimosilidas.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ dimarxos@ilioupoli.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ info@dimosiraklias.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ texnikaerga2016@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ fotiszygoulis@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ mayor@heraklion.gr
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ proedroskasos@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ koutsogiannis@naoussa.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ dimos@thassos.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ mayor@thermaikos.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ mayor@thermi.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ m.koupkas@thessaloniki.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ mfoustanela@thiva.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ dimarxos@1353.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ politis@iasmos.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ dimos@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ kostasliros@2607.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ info@dimosios.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ info@ithaki.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ dik-grammateia@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ilion@ilion.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ distiaias@gmail.com
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ mayor@ioannina.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ mayor@dkavalas.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ texniki@kessariani.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ eu2@kalamaria.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ dhmarxos@kalamata.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ kalampak@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ dimarxos@kallithea.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ tpa@kalymnos.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ info@kantanouselinou.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ mayor@dimoskarditsas.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ syzefxis@1369.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ contact@karpenissi.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ info@dimoskarystou.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ otakas1@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ dimarxos@kastoriacity.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ press@katerini.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ nevrokop@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ texniki@kea.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ info@dhmosktzoumerkwn.gr 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ vrettakos@keratsini.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ mayor@corfu.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ xkontakou@kifissia.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ progr@kileler.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ info@dhmoskilkis.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ dkisamou@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ dimarkoz@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ gdkomot@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ techniki@konitsa.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ dimarxos@kordelio-evosmos.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ a.artopoiadou@korinthos.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ projects@korydallos.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ tykoropi@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ kythira@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ milasnikos@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ampoun@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΩ kos_mayor@kos.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ dimarchos@lagadas.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ grdrh@lamia-city.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ dhmar@larissa-dimos.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ dhmarxos@lavrio.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ dmaridaki@livadia.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ dlipson@otenet.gr
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ dimler66@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ dimos@mytilene.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ info@lefkada.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ dlimnou@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ filkats@hotmail.com
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ plastiras@hol.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ tydatal@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ info@loutraki.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ GRMAYOR@LIKOVRISIPEFKI.GR
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ info@dimosmakrakomis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ mayor@malevizi.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ drftpls@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ gramdim@mandras-eidyllias.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ nikolaos.arbanitis@0669.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ info@marathon.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ty@markopoulo.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ skopianou@0873.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ info@megalopoli.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ contact@meganisi.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ vmitsopoul@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ dimarxos@messini.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ mayor@metamorfossi.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ info@metsovo.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ mayor@milos.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ minoa@minoapediadas.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ monemvasia@monemvasia.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ aefthimiou@0144.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ dimos@mouzaki.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ info@dimosmykis.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ mayor@mykonos.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ perama1@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ kkotakou@hotmail.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ dtsoukleris@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ nafpldim@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ texnikizixnis@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ gramdim@neaionia.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ mayor@nea-propontida.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ akostou@tee.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ nemeaota@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ dimosnestou1@gmail.com
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ grafeio_dimarxou@nikaia-rentis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ dimarxos@nskoufas.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ DEYAN@OTENET.GR
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ hlysikatos@notiakynouria.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ sofimesalouri@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ dimarxos@cityofxanthi.gr
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ dastakou@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ info@xylokastro.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ oinouses@0814.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ meligala@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ mayor@orestiada.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ info@argosorestiko.gr
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ jpanou@orchomenos.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ info@dimospaggaiou.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ paiania_mayor@paiania.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ info@municipalityofpaionia.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ tzellae@palamascity.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ info@gerakas.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΟΥ ΜΕΛΑ danna@pavlosmelas.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ dimarxos@dpapxol.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ program.pargas@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ grafeiodimarhou@paros.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ skebespatmos@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ patrasmayor@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ kourti@pavlosmelas.gr
Δήμος ΠΕΙΡΑΙΑ dipran@pireasnet.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ dimos@giannitsa.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΟΤΑ pentelimayor.dsk@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ texnikiperamatos@yahoo.com
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ prasino@peristeri.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ programmatismos@petroupoli.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ dimos@platanias.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ dimarhos@polygyros.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ mayorpor@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ contact@1485.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ prespa@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ texniki@prosotsani.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ aiginio@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ antidimarhos.typ@pilea-hortiatis.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ dpilis@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ dkafantaris@gmail.com
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ dimospirgou@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ dimospogoniou@pogoni.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ marianna.lanta@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ vovos@rethymno.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ nasikasd@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ mayor@rhodes.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ssvafiadakis@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ dim@samothraki.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ dimvath@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ggsaronikou@kalivia.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ tpitenis@dservion.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ dimoser@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ mayor@serres.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ zervakis@sitia.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ dimarxos@dimossithonias.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ sp.stamatopoulos@kiato.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ dim@sidiki.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ mayor@sifnos.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ erga@n-skiathos.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ aprovia@skopelos.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ gra.dimarxou@skydra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ spireta_s@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ stbraimi@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ dim@0890.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ info@sofades.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ dimspart@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ dimoss1@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ dspetson@hol.gR
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ karkani@stylida.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ d.symis@kep.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ g.marangos@syros-ermoupolis.gr
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ sfakia-d@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ info@tanagra.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ makrixor@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ dt@1516.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ texniki@topeiros.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ mayor@trikalacity.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ dimos@tripolis.gr
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ dimtrifylias@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ kdkaragiannis1@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ texniki@tirnavos.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ dief.techniki@moires.gov.gr
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ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ dimosfarkadonas@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ itheloura@hotmail.com
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ neafiladelfeia@neafiladelfeia.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ info@filiates.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ psychiko@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ polprote@cityoflorina.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ fournoi@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ dimarxosfylis@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ jimparac@gmail.com , sm@haidari.gr 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ espaselekos@haidari.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 sm@haidari.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ mayor@halandri.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ - Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ patrosmich@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ dimarxos@dchalkideon.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ mayor@chania.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ dimarxos@hersonisos.gr
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ mayor@chios.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ psara2@otenet.gr
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ dimarxos@oraiokastro.gr
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ info@oropos.gov.gr
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ info@asda.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ dimitrioszafeiris@hotmail.com

mailto:jimparac@gmail.com
mailto:sm@haidari.gr
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