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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.16/13-7-16 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ   230/2016  

Πεπίλητη: 

           Έγκπιζη ή μη, πποζθήκηρ εδαθίος ζηον Κανονιζμό Λειηοςπγίαρ Κοινόσπηζηυν 

σώπυν ηος Δήμος Νάοςζαρ, ζσεηικού με ηον κοινόσπηζηο σώπο πποζυπινήρ ανατςσήρ 

ηηρ Γπαμμένηρ.                     

            ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 13
ε
 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2016 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.15905/8-7-16 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 27 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

                         

                                ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δημοηικοί ύμβοςλοι                                 Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Απνζηφινπ Απφζηνινο , Πξφεδξνο         1. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο  

2. Παζρνχια Υξπζνχια                               2. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά 

3. Γάγγαο ηέιιηνο                                       3. Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)  

4. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                             4. Αδακίδεο Παχινο  

5. Μάληζηνο Γεκήηξηνο                                5. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο 

6. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο                          6. Βαδφιαο Δκκαλνπήι 

7. έπθαο Γεκήηξηνο                              

8. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα 

9. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο 

10. Μπίιεο Πξνθφπηνο                                    νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

11. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο                                αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ  

12. Βαιζακίδεο ηαχξνο 

13. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο) 

14.  Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο  

15. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα) 

16. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο) 

17. Σνξνξή Μαξία 

18. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο   

19. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

20. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο  

21. Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα 

22. Γθαξλέηαο Ησάλλεο  

23. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο  

24. Ρίδνο Γεκήηξηνο  

25. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο  

26. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο  

27. Λαθελάλνο Αγγειάθεο             
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   ΠΑΡΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν     

              1. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                           Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

                 2. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                       Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

                               

                      ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Καιπαμίδνπ νθία                                               Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                       Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                         Σ.Κ. ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

4. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                      Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

  5. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                        Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

  6. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                           Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

              7.  Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                       Σ.Κ. ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ 

  8.  Βίιηζα σηεξία                                                   Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

  9.  Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                           Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

             10. Πξφτνο Υξήζηνο                                                  Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

             11. Αικαηδήο Υξήζηνο     Σ.Κ. ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

       12. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                                    Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ 

 

      Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.  

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

      Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ πξν εκεξεζίαο  

θαη εκεξεζίαο δηάηαμεο ζεκάησλ, απνρψξεζαλ νη θ.θ. Καξακπαηδφο, Γθαξλέηαο θαη ν 

θ.Βαζηιείνπ. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 6
ν
 ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην ιφγν έδσζε ζηνλ 

θ.Γήκαξρν, ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα σο εμήο:  

       «Ο Γήκνο Ζξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο είλαη ηδηνθηήηεο δαζηθήο έθηαζεο 200 ζηξεκκάησλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ δάζνπο ζηε ζέζε «Γξακκέλε» κε ηηο ππφ ην έδαθνο θαη επί ηνπ εδάθνπο 

εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, ειεθηξηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Δζηηαηνξίνπ-Αλαςπθηεξίνπ εθηάζεσο 100 ηκ. θαη 7 θηηζκάησλ κηθηήο ρξήζεο (θνπδίλεο, 

ινπηξά, απνδπηήξηα).  

Ο ρψξνο φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη κε ηελ ππ. Αξηζκ. 171/1986 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Νάνπζαο παξαρσξήζεθε θαηά δηθαίσκα δηαξθνχο ρξήζεο ζηελ ΓΔΣ Νάνπζαο. 

Μεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ΓΔΣ ζε ΑΔ ΟΣΑ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ αθηλήησλ 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ ΑΔ. 

Με ηελ κε αξηζκ. 387/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο ν ρψξνο ηεο 

Γξακκέλεο επαλήιζε ζηελ ρξήζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαζψο απνθαζίζηεθε ε αλάθιεζε ηεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο.  

Ο ρψξνο ησλ 200 ζηξεκκάησλ κεηά ησλ θηηζκάησλ θνηλσθεινχο ρξήζεο ηεο Γξακκέλεο 

ιεηηνπξγεί σο θνηλφρξεζηνο  ρψξνο πξνζσξηλήο ππαίζξηαο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο. Μπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη θαη 50 

θαηαζθελσηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζθελέο, ηξνρφζπηηα θιπ»).  

      ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ΄αξ.22/2016 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην ηελ έγθξηζε πξνζζήθεο εδαθίνπ ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ζε φηη αθνξά ηε Γξακκέλε, σο εμήο:  
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«Κνηλφρξεζηνο ρψξνο πξνζσξηλήο ππαίζξηαο αλαςπρήο Γξακκέλεο 

Ο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ ζέξνπο  (απφ 1 Ηνπλίνπ έσο 15 

επηεκβξίνπ θάζε έηνπο). 

Μπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη θαη 35 θαηαζθελσηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζθελέο, ηξνρφζπηηα 

θιπ.) 

Ο Γήκνο Νάνπζαο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλφρξεζησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 7 θηηζκάησλ κηθηήο ρξήζεο (θνπδίλεο, ινπηξά, απνδπηήξηα). 

Οη δεκφηεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο λα θάλνπλ αίηεκα ζην ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Μεηά ηελ έγθξηζε 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα) θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε νη ελδηαθεξφκελνη, νθείινπλ λα 

πξνπιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν ηέινο ρξήζεο. Ζ απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα είλαη ζηελ 

θαηνρή ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θαη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο σο πξνο ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πέξαλ ηεο πξνζσξηλήο αλαςπρήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ».   

 

Δπίζεο ν Γήκαξρνο έζεζε ππφςε ηελ ππ΄αξ.145/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηνλ νξηζκφ αληηηίκνπ ρξήζεο (ηέινπο) ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο Γξακκέλεο, ε νπνία 

ιήθζεθε, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: 

  Σν γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πεξηήιζε ζηελ ρξήζε ηνπ Γήκνπ 

ζην ηέινο ηνπ 2015, φηαλ ήδε είρε θαηαηεζεί ε απφθαζε ηειψλ ηνπ Γήκνπ.  

 Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ νηθνγέλεηεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

ρψξσλ.  

 Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηίκεκα γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

ηεο Γξακκέλεο, ψζηε λα θαιπθζεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππαίζξηαο 

αλαςπρήο. 

 Σν γεγνλφο φηη κε βάζε ηελ 830/8-6-1982 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ Ζκαζίαο 

αλαθέξεηαη φηη ε παξαρψξεζε ησλ ζέζεσλ ζα ελεξγείηαη κε ηίκεκα ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη πξν 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην   ηνλ θαζνξηζκφ  ανηιηίμος σπήζηρ (ηέλοςρ) ηυν κοινόσπηζηυν 

σώπυν ηηρ Γπαμμένηρ υρ εξήρ:  

4 (ηέζζεξα) Δπξψ αλά εγθαηάζηαζε/εκεξεζίσο.  

 

Σα ρξήκαηα ζα πποκαηαβάλλονηαι ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε.  

Κάζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο αλαςπρήο νθείιεη λα απνδεηθλχεη ην δηπιφηππν είζπξαμεο 

ζηελ θαηνρή ηεο.  

Θα δηελεξγείηαη έιεγρνο απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη νη παξαβάηεο ζα 

ππνρξενχληαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ αληηηίκνπ λα θαηαβάιινπλ ην 40πιάζην ηνπ 

εκεξεζίνπ ηέινπο σο πξφζηηκν.  

Γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ηζρχεη ν Καλνληζκφο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί».  

 

      Ο Γήκαξρνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη φπσο εηζεγήζεθαλ ε Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  
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Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζην ζψκα, πξνο ςήθηζε. 

 Καηά ηελ ςεθνθνξία    

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη δχν (22) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Απνζηφινπ, Παζρνχια, Γάγγαο, 

Λνγδαλίδεο, Μάληζηνο, Παξζελφπνπινο, έπθαο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, Μπίιεο, 

Σδνπβάξαο, Βαιζακίδεο, Οξδνπιίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Κνπηζνγηάλλεο, Καξαλάηζηνο, Σνξνξή, 

Μπαιηαηδίδνπ, Σζαγθαιίδνπ, Σξηαληαθχιινπ, Ρίδνο, Γεκεζθήο, 

ΛΔΤΚΟ ςήθηζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γξακκέλεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ή λα κε πξνζδηνξηζηνχλ ηα αλάινγα ηέιε.  

Οη θ.θ. Καξακπαηδφο, Γθαξλέηαο, Βαζηιείνπ, δελ ήηαλ παξφληεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε 

ιήςε απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, θαζψο είραλ απνρσξήζεη θαηά ηελ πξν εκεξεζίαο 

ζπδήηεζε. 

     

    Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ Ν.3463/2006, ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηα φζα κλεκνλεχνληαη ζε απηήλ, ηελ 

ππ΄αξ. 22/2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ ππ΄αξ.145/2016 απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ΄αξ.224/2016 Α.Γ..,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ    
 

 Α)   Δγθξίλεη ηελ πξνζζήθε εδαθίνπ ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο (αξ.299/2015 Α.Γ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξ.352/2015 

Α.Γ..) , σο εμήο:  

 

           «Κνηλφρξεζηνο ρψξνο πξνζσξηλήο ππαίζξηαο αλαςπρήο Γξακκέλεο 

 

Ο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ ζέξνπο  (απφ 1 Ηνπλίνπ έσο 15 

επηεκβξίνπ θάζε έηνπο). 

Μπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη θαη 35 θαηαζθελσηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζθελέο, ηξνρφζπηηα 

θιπ.) 

Ο Γήκνο Νάνπζαο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλφρξεζησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 7 θηηζκάησλ κηθηήο ρξήζεο (θνπδίλεο, ινπηξά, απνδπηήξηα). 

Οη δεκφηεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο λα θάλνπλ αίηεκα ζην ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Μεηά ηελ έγθξηζε 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα) θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε νη ελδηαθεξφκελνη, νθείινπλ λα 

πξνπιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν ηέινο ρξήζεο. Ζ απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα είλαη ζηελ 

θαηνρή ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θαη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Οη δεκφηεο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο σο πξνο ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πέξαλ ηεο πξνζσξηλήο αλαςπρήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ».   

 

Β)    Καζνξίδεη ανηίηιμο σπήζηρ (ηέλοςρ) ηυν κοινόσπηζηυν σώπυν ηηρ Γπαμμένηρ υρ 

εξήρ:  

4 (ηέζζεξα) Δπξψ αλά εγθαηάζηαζε/εκεξεζίσο.  

 

Σα ρξήκαηα ζα πποκαηαβάλλονηαι ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε.  
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Κάζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο αλαςπρήο νθείιεη λα απνδεηθλχεη ην δηπιφηππν είζπξαμεο 

ζηελ θαηνρή ηεο.  

Θα δηελεξγείηαη έιεγρνο απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη νη παξαβάηεο ζα 

ππνρξενχληαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηνπ αληηηίκνπ λα θαηαβάιινπλ ην 40πιάζην ηνπ 

εκεξεζίνπ ηέινπο σο πξφζηηκν.  

Γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ηζρχεη ν Καλνληζκφο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί».  

 

        ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο.  

 

 

Ακποηελεύηια διάηαξη 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.  

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 230/2016. 

......................................................................................................................…… 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

       

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..  

 

 

 ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ       
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