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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ          17/2012

       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2ης/ 30-1-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 14ο : Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  ανταποδοτικών 
υπηρεσιών έτους 2012 του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 30/1/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  ύστερα  από  την  υπ’αριθμ.πρωτ.1142-
26/1/2012  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Βαλάρης Γεώργιος
6. Βόγιας Δημήτριος 7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος 15. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
22. Ξαφάρας Χρήστος 23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 6. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)

Απόντες
7. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 8. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
9. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου) 10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου) 12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) 22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Σπανός Ιωάννης, η Προϊστάμενη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζιώκα, ο 
ειδικός  συνεργάτης  του  Δημάρχου  κ.  Δημήτριος  Γκαλιάκης  και  ο  Προϊστάμενος 
τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα,  μετά από εισήγηση του Δημάρχου,  τη 
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα  1ο ΕΗΔ: Σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  του  Δήμου  Αγιάς  με  την  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση του έργου  
με τίτλο: «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας»,  σε  δημόσια – δασική  
έκταση».
Θέμα 2ο ΕΗΔ:  Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης της Ανώνυμης Εταιρίας  
του  Δήμου  Αγιάς  με  την  επωνυμία:  «Αξιοποίηση  Δημοτικής  Ακίνητης  Περιουσίας  
Αγιάς»,  στο  πρόγραμμα  Τοπικών  Ολοκληρωμένων  Προγραμμάτων  Απασχόλησης  
(ΤΟΠΣΑ)».

Επίσης  το  Σώμα  αποφάσισε  ομόφωνα,  μετά  από  αίτημα  του  εισηγητή,  την 
απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του παρακάτω θέματος:
Θέμα  8ο: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στον  Άξονα  4  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013 για την χρηματοδότηση της πράξης «Στήριξη του Μ.Π.Σ. Αγιωτών Μ. Δάλλας με  
την προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 14ο : Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  ανταποδοτικών 
υπηρεσιών έτους 2012 του Δήμου Αγιάς.

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στoν 
Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Λέτσιο  Βασίλειο,  που  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:
«Με  τις  διατάξεις  της  ΠΥΣ  33/06 συνεχίστηκε  η  αναστολή  των  διορισμών  και  
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων. Στους ανωτέρω φορείς είχε επιτραπεί  
κατ’ εξαίρεση, ο διορισμός ή η πρόσληψη προσωπικού ύστερα από έγκριση επιτροπής  
αποτελούμενης  από  τους  Υπουργούς  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  
Αποκέντρωσης,  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  το  Γενικό  Γραμματέα  του  
Υπουργικού Συμβουλίου (Τριμελής  εξ Υπουργών Επιτροπή της  ΠΥΣ 55/1998,  όπως  
ισχύει).

Με την παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') ορίζονταν ότι ειδικά 
το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  
δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'),όπως ισχύει. 
Όμως, σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 καταργήθηκε η παρ. 2  
του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'). Επίσης οι διατάξεις της περίπτωσης 
δ' της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.  3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') δεν ισχύουν για το  
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α.  
για  κάλυψη  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα (καθαριότητα,  ηλεκτροφωτισμός  
κ.λπ.).
Δηλαδή,  με  βάση  τα  ανωτέρω,  οι  αποφάσεις  των  προσλήψεων  προσωπικού 
ανταποδοτικού  χαρακτήρα  υπόκεινται  από  31/3/2011  στην  έγκριση  της  ΠΥΣ 
33/2006,  ενώ  παράλληλα  δεν  ισχύει  η  μείωση  των  εγκρίσεων  πρόσληψης 
προσωπικού  για  ανταποδοτικές  υπηρεσίες με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  
ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2012 κατά δεκαπέντε  
τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και του δέκα  
τοις εκατό (10 %) για καθένα από τα επόμενα έτη που προβλέπεται από τις διατάξεις  
του άρθρου 37 του ν.3986/2011. 

Με  το  έγγραφο  ΥΠ.ΕΣ.  οικ.  1586/13.01.2012,  ζητείται  από  τους  ΟΤΑ   που  
προσλαμβάνουν  προσωπικό  ανταποδοτικού  χαρακτήρα,  βάσει  των  ισχυουσών 
διατάξεων  (Δήμους  και  ΦΟΔΣΑ  υπό  τη  μορφή  ΝΠΔΔ),  εφόσον  αντιμετωπίζουν  
ελλείψεις  σε  τέτοιο  προσωπικό,  να  αποστείλουν  άμεσα  τα  αιτήματά  τους  δια  των 
υπηρεσιών σας  στο  Υπουργείο  μας,  προκειμένου  να  προωθηθούν  για  έγκριση  στην  
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,  χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο ετήσιου  
προγραμματισμού  προσλήψεων,  αλλά  πάντα  βέβαια  με  την  τήρηση  της  
προβλεπόμενης διαδικασίας  (απόφαση δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου,  βεβαίωση 
ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.),  
όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους.
Συνεπώς  επειδή  δεν  έχει  εκδοθεί  ακόμα  η  εγκύκλιος  για  τον  προγραμματισμό 
προσλήψεων έτους 2012, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων της  
προηγούμενης  χρονιάς.  Στα  πλαίσια  του  προγραμματισμού  προσλήψεων  του  έτους  
2011, εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός 
Προσλήψεων  Προσωπικού  έτους  2011» γενικά  για  τον  προγραμματισμό  των  
προσλήψεων  στο  δημόσιο.  Ειδικότερα για  τους  ΟΤΑ  εκδόθηκε  η  εγκύκλιος  
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ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  οικ.9089/24.02.2011  «Προγραμματισμός  προσλήψεων  για  τις  
άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού». 

Με βάση  τις  ανωτέρω εγκυκλίους  για  την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού  με  
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι, Κοινότητες, Νομικά 
Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  αυτών,  Σύνδεσμοι  και  Ιδρύματα)  θα  υποβάλουν  τα 
αιτήματά  τους  στις  αρμόδιες  Δ/νσεις  Αποκέντρωσης  και  Τοπ.  Αυτ/σης,  
συνοδευόμενα από: 
i) Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,  εν  ανάγκη και  έκτακτου,  εάν ο 
αιτών  φορέας  είναι  δήμος  ,  ή  διοικητικού  συμβουλίου,  εάν  πρόκειται  για  νομικό  
πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  ή  σύνδεσμο.  Με  την  απόφαση  αυτή  θα  περιγράφεται  
λεπτομερώς ο λόγος, για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού,  
κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 
ii) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό  
τους οι σχετικές πιστώσεις για το έτος προγραμματισμού. 
iii) Τους  πίνακες που επισυνάπτονται στην εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 
(παράρτημα  Β)  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  &  Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, συμπληρωμένους*. 
iv) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ 
α'  βαθμού,  στον  οποίο  θα  πρέπει  να  έχουν  προβλεφθεί  οι  θέσεις  του  αιτούμενου  
προσωπικού,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  205  του  ΚΚΔΚΥ 
(ν.3584/2007).

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  τις  σχετικές  εισηγήσεις  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  
προτείνουμε την πρόσληψη συνολικά 50 ατόμων». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ.  Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να  
γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των  
εργαζομένων, τις αμοιβές και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους  
προσλήψεις οι οποίες δίνουν απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.
     Βλέπω την ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, όμως δεν θα τις  
εγκρίνω γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου  
και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους  
προσλήψεις γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την 5345/Εγκ.5/4-2-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 την αρ.57 Α.Π.64282/22-12-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 το αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ. 2351/2-2-2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ, 
 το έγγραφο αριθ. οικ.8907/14-2-07  του ΥΠΕΣΔΔΑ,
 την  ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011  «Προγραμματισμός  Προσλήψεων 

Προσωπικού έτους 2011»,
 την  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ.9089/24.02.2011  «Προγραμματισμός προσλήψεων για 

τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού»,
 την ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012,
 την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010,
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 ,
 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011,
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 Την υπ’  αριθ.  33/06  Π.Υ.Σ.  όπως ισχύει  (και  τις  Π.Υ.Σ.  υπ’  αριθ.  55/98 και 
236/94 όπως ισχύουν),

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Αγιάς  Έτους 

2012  που προκύπτουν από τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, 
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 
 την τοποθέτηση του κου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό  των  προσλήψεων  του  έτους  2012 για  τις 
κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικού αριθμού  πενήντα 
(50) ατόμων,  με σχέση μίσθωσης εργασίας  ορισμένου χρόνου έως  οχτώ μήνες 
ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ

1
ΥΕ16 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 8 1 έως 5 ανάλογα

 με την Τοπική ΚοινότηταΣΥΝΟΛΟ 8

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ

1  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 5

Έως οκτώ (8)

2 ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1

3 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29

4 ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ JCB 2

5 ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 2

6 ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1

7 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

1+7 ΣΥΝΟΛΟ 42

Εγκρίνει  το  σχετικό  πίνακα  προγραμματισμού  προσλήψεων  προσωπικού  σε 
υπηρεσίες  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  έτους  2012,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

Β. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις εισφορές του προσωπικού ανταποδοτικού θα 
βαρύνει  το σκέλος  των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2012 και 
συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς: 
- Κωδικός αριθμός 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

(επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων..)».

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ6Ι-Η3Ξ
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- Κωδικός  αριθμός  02.20.6054  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  εκτάκτου 
προσωπικού». 

- Κωδικός  αριθμός  02.25.6041  με  τίτλο  «Τακτικές  αποδοχές  (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)».

- Κωδικός αριθμός 02.30.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων».

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και 
έπειτα από τη σχετική έγκριση της τετραμελούς εξ υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 
33/06. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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