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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 16/2012 πρακτικό της από18ης Ιουλίου 2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  124/ 2012 

Περίληψη: «Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων έτους 2011 Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
18η , του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
11187/11.7.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. ΜπεράτηςΓεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Μπουτάσης Ελευθέριος 
2. Λένης Φίλιππος 
3. Μπεράτης Γεώργιος 
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4. Γκίκας Θωµάς 
5. Ρέγκας Λαέρτης 
6. Μπάντιος Ελευθέριος 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, 
∆ηµητρίου Χρήστος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχαήλ, 
Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. Ταφέκη Άρτεµις από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες, Λιόντου Παναγιώτα από την Οικονοµική Υπηρεσία και  
Κούµπουλης Ηλίας από το Γραφείο Γεωργοκτηνοτροφικών  ως εισηγητές θεµάτων 
αρµοδιοτήτων τους. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
είναι: α) «Περί παραχώρησης λεωφορείων από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας στο 
∆ήµο Φιλιατών, για µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» β) 
Προγραµµατισµός προσλήψεων για άµεσες ανάγκες του ∆ήµου έτους 2012 και γ) 
«Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία δυο (2) οδηγοί και ένας (1) ένας 
χειριστής. Τα ανωτέρω θέµατα κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και 
γιατί το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει τέλος Αυγούστου  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
  Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η 

οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.  

 Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής µε την αριθµ 13/2012 απόφασή της συνέταξε την 

έκθεση πεπραγµένων έτους 2011 ως κάτωθι: 

 ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για το έτος 2011, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 
 
Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 
 
1. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς  
ελέγχους προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή 
επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, 
είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία 
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του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του 
αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και 
ιστορικών τόπων, την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της 
πόλης.  
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι 
αποφάσεις επί του θέµατος: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Ρίζος Ανδρέας- Τοπική Κοινότητα 
Καλλιθέας του ∆ήµου Φιλιατών.  

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Γκίκας Βασίλειος-Τοπική 
Κοινότητα Βρυσέλλας ∆ήµου Φιλιατών. 

3. Απόφαση  υπ΄αριθµ΄4/2011 µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Παππάς Γεώργιος –Τοπική 
Κοινότητα Σαγιάδας ∆ήµου Φιλιατών. 

4. Απόφαση  υπ΄αριθµ΄7/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Αντωνίου Σπυριδούλα-Τοπική 
Κοινότητα Σαγιάδας. 

5. Απόφαση υπ΄αριθµ΄12/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Μπούρµπος Γεώργιος-Τοπική 
Κοινότητα Κερασοχωρίου (συνοικισµός  Μαυρονερίου). 

6. Απόφαση υπ΄αριθµ΄19/2011 µε θέµα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Γκίκας Βασίλειος-Τοπική 
Κοινότητα Βρυσέλλας. 

7. Απόφαση υπ΄αριθµ΄22/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού  ενδιαφέροντος: Αποστόλου Αναστασία-Τοπική 
Κοινότητα Ραγίου. 

8. Απόφαση υπ΄αριθµ΄24/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος : Μάντζα Αθηνά-Τοπική Κοινότητα  
Κεστρίνης. 

 
 
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής. 
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω αδειών, 
οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Σιάκκου 
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου. 

 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
1.Απόφαση υπ΄αριθµ΄1/2011 µε θέµα: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής. 
2.Απόφαση υπ΄αριθµ΄5/2011 µε θέµα: Εγκαταλελειµµένα οχήµατα 
3.Απόφαση υπ΄αριθµ΄6/2011 µε θέµα: Συζήτηση σχετικά µε τα καταστήµατα και τα 
πεζοδρόµια στην κεντρική πλατεία. 
4.Απόφαση  υπ΄αριθµ΄ 8/2011 µε θέµα: Αδέσποτα βοοειδή. 
5.Απόφαση  υπ΄αριθµ. 9/2011 µε θέµα: Συζήτηση  για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις . 
6.Απόφαση υπ΄αριθµ΄10/2011 µε θέµα: Παιδικές χαρές συντήρηση. 
7.Απόφαση υπ΄αριθµ΄ 11/2011 µε θέµα: Καθαρισµός  κοινοχρήστων χώρων  από 
αυθαιρέτως εναποθέσαντα πάσης φύσεως υλικά. 
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8.Απόφαση υπ΄αριθµ΄15/2011 µε θέµα: Παραχώρηση χρήσης  κιοσκιού που 
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία από τον  κ. Στασιά Παύλο. 
9.Απόφαση υπ΄αριθµ΄17/2011 µε θέµα: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για 
κανονισµό βοσκοτόπων του ∆ήµου Φιλιατών. 
10.Απόφαση υπ΄αριθµ΄18/2011 µε θέµα: Συζήτηση για τα τραπεζοκαθίσµατα  στην 
κεντρική πλατεία του κ. ∆άλλα. 
 11.Απόφαση   υπ΄αριθµ΄20/2011 µε θέµα: Παραχώρηση χρήσης κιοσκιού στην 
κεντρική πλατεία από την κ. Ασπρούλια Σταυρούλα. 
12.Απόφαση υπ΄αριθµ΄21/2011 µε θέµα: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για  
παραχώρηση έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στους Λαζάρου Βασίλειο, 
Ευάγγελο και Θωµά. 
13.Απόφαση υπ΄αριθµ΄23/2011 µε θέµα: Χρήση Πεζοδροµίου στο κατάστηµα 
“twins” απέναντι από την κεντρική πλατεία. 
 
 Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Μειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μποροδήµος Ιωάννης, Φερεντίνος 
Μιλτιάδης, Καψάλης ∆ηµήτριος και Λάγκαρη Ειρήνη, λέγοντας ότι δεν είχαµε 
εισήγηση ούτε µας δόθηκε αντίγραφο της Έκθεσης Πεπραγµένων της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων της ποιότητας ζωής έτους 2011 ως κάτωθι:  
 

Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 
 
2. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς  
ελέγχους προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή 
επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, 
είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία 
του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του 
αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και 
ιστορικών τόπων, την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της 
πόλης.  
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι 
αποφάσεις επί του θέµατος: 

9. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Ρίζος Ανδρέας- Τοπική Κοινότητα 
Καλλιθέας του ∆ήµου Φιλιατών.  

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Γκίκας Βασίλειος-Τοπική 
Κοινότητα Βρυσέλλας ∆ήµου Φιλιατών. 

11. Απόφαση  υπ΄αριθµ΄4/2011 µε θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Παππάς Γεώργιος –Τοπική 
Κοινότητα Σαγιάδας ∆ήµου Φιλιατών. 
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12. Απόφαση  υπ΄αριθµ΄7/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Αντωνίου Σπυριδούλα-Τοπική 
Κοινότητα Σαγιάδας. 

13. Απόφαση υπ΄αριθµ΄12/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Μπούρµπος Γεώργιος-Τοπική 
Κοινότητα Κερασοχωρίου (συνοικισµός  Μαυρονερίου). 

14. Απόφαση υπ΄αριθµ΄19/2011 µε θέµα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: Γκίκας Βασίλειος-Τοπική 
Κοινότητα Βρυσέλλας. 

15. Απόφαση υπ΄αριθµ΄22/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού  ενδιαφέροντος: Αποστόλου Αναστασία-Τοπική 
Κοινότητα Ραγίου. 

16. Απόφαση υπ΄αριθµ΄24/2011 µε θέµα: Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος : Μάντζα Αθηνά-Τοπική Κοινότητα  
Κεστρίνης. 

 
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής. 
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω αδειών, 
οι οποίες είναι οι εξής: 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2011 µε Θέµα: Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας 
µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Σιάκκου 
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου. 

 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
1.Απόφαση υπ΄αριθµ΄1/2011 µε θέµα: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής. 
2.Απόφαση υπ΄αριθµ΄5/2011 µε θέµα: Εγκαταλελειµµένα οχήµατα 
3.Απόφαση υπ΄αριθµ΄6/2011 µε θέµα: Συζήτηση σχετικά µε τα καταστήµατα και τα 
πεζοδρόµια στην κεντρική πλατεία. 
4.Απόφαση  υπ΄αριθµ΄ 8/2011 µε θέµα: Αδέσποτα βοοειδή. 
5.Απόφαση  υπ΄αριθµ. 9/2011 µε θέµα: Συζήτηση  για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις . 
6.Απόφαση υπ΄αριθµ΄10/2011 µε θέµα: Παιδικές χαρές συντήρηση. 
7.Απόφαση υπ΄αριθµ΄ 11/2011 µε θέµα: Καθαρισµός  κοινοχρήστων χώρων  από 
αυθαιρέτως εναποθέσαντα πάσης φύσεως υλικά. 
8.Απόφαση υπ΄αριθµ΄15/2011 µε θέµα: Παραχώρηση χρήσης  κιοσκιού που 
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία από τον  κ. Στασιά Παύλο. 
9.Απόφαση υπ΄αριθµ΄17/2011 µε θέµα: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για 
κανονισµό βοσκοτόπων του ∆ήµου Φιλιατών. 
10.Απόφαση υπ΄αριθµ΄18/2011 µε θέµα: Συζήτηση για τα τραπεζοκαθίσµατα  στην 
κεντρική πλατεία του κ. ∆άλλα. 
 11.Απόφαση   υπ΄αριθµ΄20/2011 µε θέµα: Παραχώρηση χρήσης κιοσκιού στην 
κεντρική πλατεία από την κ. Ασπρούλια Σταυρούλα. 
12.Απόφαση υπ΄αριθµ΄21/2011 µε θέµα: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για  
παραχώρηση έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στους Λαζάρου Βασίλειο, 
Ευάγγελο και Θωµά. 
13.Απόφαση υπ΄αριθµ΄23/2011 µε θέµα: Χρήση Πεζοδροµίου στο κατάστηµα 
“twins” απέναντι από την κεντρική πλατεία. 
 
 Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
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Μειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μποροδήµος Ιωάννης, Φερεντίνος 
Μιλτιάδης, Καψάλης ∆ηµήτριος και Λάγκαρη Ειρήνη, λέγοντας ότι δεν είχαµε 
εισήγηση ούτε µας δόθηκε αντίγραφο της Έκθεσης Πεπραγµένων της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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