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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

75/2016 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 2
ο
 Ε.Η.Δ. :  Χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο, υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα), στην Περδίκη Χριστίνα 

του Νικολάου. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 4419/23.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
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4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς  

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Κούκας Γεώργιος 27. Μασούρας Γεώργιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1 Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 
2 Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: 69ΤΩΩ6Ι-Ν78



Σελίδα 2 από 5 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και 

Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

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

 

Θέμα 2
ο
 Ε.Η.Δ. :  Χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων, κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο, υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα), στην Περδίκη Χριστίνα 

του Νικολάου. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν.3852/2010 και το 

εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ.7 του άρθρου 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’) στην έννοια 

του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που 

παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που 

σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις 

έψησης. Οι άδειες αυτές ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος που τις χορήγησε. Η 

παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες άδειες. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), κατ' εξαίρεση, κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα, άδειες παρασκευής 

και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 με διάρκεια ισχύος 

μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζόμενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του 

καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Με την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς τον Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου 

τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με την υπ’ αριθ.955/01-03-16 

απόφαση του καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών σε πέντε (5) που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο 

μας καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός θέσεων 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016» καθορίστηκαν τέσσερις θέσεις για χορήγηση 

άδειας στάσιμου εμπορίου – καντίνα, αορίστου διάρκειας και με την υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΠΠ8Ω6Ι-1ΕΔ) «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) για 

χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθορίστηκε 

και η πέμπτη θέση για άδεια παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο(διάρκειας έως 4 μηνών) - υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)  στην θέση ΝΗΣΙ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  

ιδιωτικός χώρος,  εντός του  οικισμού Κόκκινου Νερού (ΟΤ 152), ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ Ευρυμενών, και το 

χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερομένου επισυνάπτοντας τίτλο ιδιοκτησίας (Ε9 ή 

συμφωνητικό μίσθωσης κλπ) του χώρου και δημοτική ενημερότητα. 

 

Κατατέθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας η υπ’ αριθμ. 4558/26-5-2016 αίτηση της κ. ΠΕΡΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 

του Νικολάου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας βραχυχρόνιου 

εμπορίου για διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή από 1/6/2016 έως 30/9/2016 η οποία  και κρίνεται 

δικαιούχος κατόπιν εξέτασης των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (αποδοχή κληρονομιάς και δημοτική 

ενημερότητα) 

Η οριστική χορήγηση της άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο - υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) θα δοθεί εφόσον μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την 

έγκριση της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- 

άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125), 

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις 

προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών, 

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 

ε) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών. 

Εάν εντός διμήνου δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τον δικαιούχο αίρεται η χορήγηση της 

άδειας του 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- τα άρθρα 22, 26 και 29 του ν.4264/14 (Α'118) 

- την υπ’ αριθ. 955/01-03-16(ΑΔΑ: 6ΑΝΨ7ΛΡ-ΒΡ6)  απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά 

με τον αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2016 στο Δήμο Αγιάς 

- την υπ. αριθ. 63/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, (ΑΔΑ:6ΠΠ8Ω6Ι-1ΕΔ) «Περί  καθορισμού 

θέσεων για χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο - υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)» και την εγκριτική απόφαση ελέγχου νομιμότητας με 

αρ. πρωτ. 6978/82124/24-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΜΤΟΡ10-0ΕΙ) του Γ. Γ. Απ. Δ/σης Θεσσαλίας – Στ. 

Ελλάδας  

- τις διατάξεις της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (Β΄ 2718) 

- τον φάκελο της ενδιαφερομένης  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Εισηγούμαστε όπως:  

1. Εγκρίνουμε την χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο - υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) για το διάστημα από 1/6/2016 έως 30/9/2016 στην  κάτωθι 

ενδιαφερομένη:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

1.  ΠΕΡΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου 

ΑΦΜ: 114147687) 

ΝΗΣΙ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  ιδιωτικός χώρος,  εντός του  

οικισμού Κόκκινου Νερού (ΟΤ 152), ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ 

Ευρυμενών, καντίνα (υπαίθρια τρόφιμα και ποτά) 

2. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να εκδώσει την σχετική άδεια εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός διμήνου μετά τη λήψη της παρούσας. 

3. H άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και αντιστοιχεί μία άδεια για 

κάθε φυσικό πρόσωπο. (παρ.4 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 

4. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086497
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχα ζητήσει τρία συγκεκριμένα 
παραστατικά. Τον τίτλο ιδιοκτησία του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα κατά ΕΓΣΑ και χαρτί ότι 
αποτελεί ή δεν αποτελεί δημόσια ή δασική έκταση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις 
και διαδικασίες. Εάν τα έχουν φέρει οι ενδιαφερόμενοι και επειδή έχουν μεταξύ τους κάποιες 
διαφορετικές απόψεις, σαφώς και να πάρει άδεια, σαφώς και να λειτουργήσει. Εάν έχουν λοιπόν 
προσκομισθεί αυτά που ζητήσαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το υπερψηφίζουμε». 
 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Εμείς υπερψηφίζουμε εφόσον προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά που ζήτησε 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο κ. Ολύμπιος». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Βασίλειου Σμυρλή, αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και το 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 και 7, του άρθρου 22 παρ.1, 2, 3 και 4, του άρθρου 26 παρ.2 και 3, του 

άρθρου 27 και του άρθρου 29 παρ.1του ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,  

- την υπ’ αριθ. 955/01.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΝΨ7ΛΡ-ΒΡ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά 

με τον αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του καταβαλλόμενου τέλους στο Δήμο 

Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αγιάς για το έτος 2016», 

- την υπ’ αριθμ. 51/2016 (ΑΔΑ: ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016», που ελέγχθηκε και 

κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5703/65105/28.04.2016 (ΑΔΑ: Ω0ΩΚΟΡ10-02Κ) απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 63/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΠ8Ω6Ι-1ΕΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) για χορήγηση άδειας παρασκευής και 

διάθεσης πρόχειρου γεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την 

υπ’ αριθμ. 6978/82124/24.05.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΜΤΟΡ10-0ΕΙ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθ. 10/2016 (ΑΔΑ: 7ΩΗΝΩ6Ι-2ΣΔ) απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Καθορισμός 

θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καντίνα για χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων 

γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2016», 

- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο - υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα), για το διάστημα από 1/6/2016 έως 30/9/2016, στην  

κάτωθι ενδιαφερομένη:  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΘΕΣΗ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 

1. 

ΠΕΡΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 

Νικολάου 

ΑΦΜ: 114147687) 

Ιδιωτικός χώρος «ΝΗΣΙ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ»,  

εντός του  οικισμού Κόκκινου Νερού  

(ΟΤ 152), ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ Ευρυμενών, 

Καντίνα 

(υπαίθρια τρόφιμα και 

ποτά) 
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Β. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να εκδώσει την σχετική άδεια εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο μηνών από την λήψη της παρούσας. 

 

Γ. H άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και αντιστοιχεί μία 

άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. (άρθρο 22 παρ.4 του ν.4264/14 (Α'118). 

 

Δ.  Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. 

 

Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα περαιτέρω. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς 

(επικεφαλής) και Αθανάσιος Ολύμπιος υπερψήφισαν με την παρατήρηση που αναφέρεται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2016. 

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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