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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

149/2017 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 21.09.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
  

 

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

με θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 21.09.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9065/17.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Ριζούλης Στέφανος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος 

25. Μπεϊνάς Αντώνιος 26. Σιμούλης Θωμάς 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Θα αναρτηθεί μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

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

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

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 1
ο
 : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, με θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την με υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς και η σύσταση δέκα πέντε (15) θέσεων τακτικού 
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών της καθαριότητας και συγκεκριμένα: 

Α. 
Κλάδος / Ειδικότητα 

Β. 
Εγγεγραμμένες 

θέσεις στον 
ΟΕΥ (ΦΕΚ Β’ 

1584/τ.Β/30-6-
2011) 

Γ. 
Εναπομείναντες 
θέσεις μετά από 
την εφαρμογή 
του άρθρου 33 

του Ν.4024/2011 

Δ. 
Καλυμμένες  

θέσεις 

Ε. 
Προτεινόμενες 

νέες θέσεις 
σύμφωνα του 

άρθρου 24 
παρ.1 του 

ν.4479/2017 
(A΄94) 

Ζ. 
Σύνολο 

θέσεων μετά 
την 

τροποποίηση 
(Γ+Ε) 

ΔΕ29  Οδηγός 
Απορριμματοφόρου 

(άρθρο 19  παρ. 4 
του Τρίτου Μέρους) 

0 0 0 3 3 

ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας 

(άρθρο 19  παρ. 5 
του Τρίτου Μέρους) 

15 9 3 9 18 

ΥΕ16 Εργατών 
Νεκροταφείων 

(άρθρο 19  παρ. 5 
του Τρίτου Μέρους) 

2 2 2 3 5 
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Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Για την παραπάνω τροποποίηση το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας εξέφρασε την 
επιφύλαξη του ως προς τις τρεις (3) θέσεις ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων. 
Στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μας απέστειλε το αριθμ. πρωτ.: 
120581/30.09.2017 έγγραφό της, με το οποίο μας γνωρίζει ότι για να προχωρήσει η τροποποίηση του 
Ο.Ε.Υ.  του Δήμου μας, πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

1. το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, 
2. η με αριθμ. 19/ 30-06-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
3. η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την οποία εκφράζεται η επιφύλαξη ως προς τις τρεις (3) 

θέσεις των εργατών κοιμητηρίων,  
και να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Συγκεκριμένα 
πρέπει να αφαιρεθούν από την παραπάνω απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου οι τρεις (3) θέσεις ΥΕ16 
Εργατών Νεκροταφείων. 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφασή 
της τροποποίησε την  υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασή της και προτείνει της σύσταση δώδεκα (12) νέων 
θέσεων στο τμήμα καθαριότητας στους εξής κλάδους: 
Α./Κλάδος/ειδικότητα:ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου τρείς (3) θέσεις . 
Β./Κλάδος/ειδικότητα:ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας εννέα(9) θέσεις. 
 
Με την υπ’ αριθμ.88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 101/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού 
μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων προτεινόμενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας 
ύψους 196.776,00€ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν τις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2017 
απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και κατ’ επέκταση την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, του 
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α/29-06-2017) και τη σχετική Εγκύκλιος 19/2017, καθώς επίσης και 
το με αριθμ. πρωτ.: 120581/30.09.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 
 

 

 

 
 
 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:  

«ΤΙ είναι ανταποδοτικό και τι όχι είναι πολύ λαστιχένιο. Η βασική λογική της Κυβέρνησης είναι μια. 
Περικοπές, περικοπές, περικοπές. Και η βασική λογική της δημοτικής Αρχής είναι ναι αποδοχή αυτής της 
νομιμότητας και αποδοχή αυτών που απαιτεί η Κυβέρνηση. Διαφωνούμε μ’ αυτή τη λογική. Ως πότε θα 
διεκδικείτε δάφνες νομιμότητας. Πότε θα αντιδράσετε σ’ αυτές τις πολιτικές. Δυστυχώς εμείς δεν 
βλέπουμε καμιά διάθεση για αντίδραση δυστυχώς. Προτείνουμε και αφού μας το απορρίπτουν εμείς 
χωρίς αντίδραση συμβιβαζόμαστε μ’ αυτό. Αυτές οι λογικές είναι που βάζουν ένα τοίχος ανάμεσά μας. Θα 
καταψηφίσουμε αυτή την εισήγηση, γιατί στην ουσία περικόπτει τη διεκδίκηση μόνιμων θέσεων 
εργασίας». 
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Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν.4479/2017 (A΄94): «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 

121) και άλλες διατάξεις.», 

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές», 

- τα Πρακτικά των υπ' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.05.2017 Γενικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

- το με αριθμ. πρωτ.: 120581/30.09.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με την οποία ψηφίσθηκε ο Ο.Ε.Υ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.11625/69354 απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1584/τ.Β/30-6-2011, 

- την υπ. αριθμ.145/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

συμπληρώθηκε και διορθώθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 20455/125599 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2888/τ.Β/20-12-2011, 

- την υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα «Τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθ. 88/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΣΥΩ6Ι-8ΥΒ) απόφαση -  βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101/2017 (ΑΔΑ: ΨΞΜΖΩ6Ι-ΟΑΑ) απόφαση -  βεβαίωση 

της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 9/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3289/τ.Β/30-12-2011 περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών 

οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αγιάς 

κατ εφαρμογή της παρ. 1
α
  του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1031/τ.Β/4-4-2012 περί τροποποίησης διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης 

κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου 

Αγιάς κατ εφαρμογή της παρ. 1
α
 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, 

- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2009/τ.Β/19-6-2012 περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων 

μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

ν.4024/2011,όπως ισχύει, 

- την γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας με την οποία εκφράσθηκε 

η επιφύλαξη ως προς τις τρεις (3) θέσεις των εργατών κοιμητηρίων, 

- την εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας, από την οποία προκύπτει ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Αγιάς οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

πραγματικών αναγκών, 

- την  με αριθμ. πρωτ. 9064/15.09.2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, 

- το γεγονός ότι απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Γεώργιος Μασούρας, Ιωάννης 

Αναστασίου και Αντώνιος Σκαπέτης, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

παρατάξεων της μειοψηφίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, και 
κατ’ επέκταση την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αγιάς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94Α/29-06-2017), τη σχετική Εγκύκλιος 19/2017, καθώς επίσης και το με αριθμ. πρωτ.: 
120581/30.09.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 
 
Τροποποιούμε το άρθρο 19 παρ. 4 και 5 του Τρίτου Μέρους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου και προσθέτουμε θέσεις σε κλάδους  / ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 
του ν.4479/2017, όπως παρακάτω αναφέρονται: 

Α. 
Κλάδος / Ειδικότητα 

Β. 
Εγγεγραμμένες 
θέσεις στον ΟΕΥ 

(ΦΕΚ Β’ 
1584/τ.Β/30-6-

2011) 

Γ. 
Εναπομείναντες 
θέσεις μετά από 

την εφαρμογή του 
άρθρου 33 του 
Ν.4024/2011 

Δ. 
Καλυμμένες  

θέσεις 

Ε. 
Προτεινόμενες 

νέες θέσεις 
σύμφωνα του 

άρθρου 24 παρ.1 
του ν.4479/2017 

(A΄94) 

Ζ. 
Σύνολο 

θέσεων μετά 
την 

τροποποίηση 

(Γ+Ε) 

ΔΕ29  Οδηγός 
Απορριμματοφόρου 

(άρθρο 19  παρ. 4 του 
Τρίτου Μέρους) 

0 0 0 3 3 

ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας 

(άρθρο 19  παρ. 5 του 
Τρίτου Μέρους) 

15 9 3 9 18 

 
Συγκεκριμένα τροποποιούμε: 
Α. Το Τρίτο Μέρος, άρθρο 19 παρ.4, Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συστήνουμε τις εξής 
νέες θέσεις: 

- ΔΕ29  Οδηγός Απορριμματοφόρου: αριθμός θέσεων τρείς (3). 
 
Β. Το Τρίτο Μέρος , άρθρο 19 παρ.5 , Κατηγορία Υποχρεωτικής αντικαθιστούμε τον αριθμό των θέσεων, 
συστήνοντας εννέα (9) νέες θέσεις και τον διαμορφώνουμε ως εξής: 

- ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας: αριθμός θέσεων δέκα οκτώ ( 18). 
 
Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων προτεινόμενων θέσεων της 
υπηρεσίας καθαριότητας ύψους 196.776,00€ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 
πιστώσεις που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ως εξής: 

1. Κ.Α.Ε. 20.6011.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων» ποσό 117.619,32€. 

2. Κ.Α.Ε. 20.6051.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο: «Εισφορά υπέρ 
ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού» ποσό 11.409,60€. 

3. Κ.Α.Ε 20.6051.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο: «Εισφορά υπέρ 
ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού» ποσό 1.770,12€. 

4. Κ.Α.Ε. 20.6051.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Υγειονομική 
Περίθαλψη Εργ.» ποσό 1.399,68€. 

5. Κ.Α.Ε. 20.6051.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο: «Εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ.» ποσό 3.750,84€. 
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Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του προσωπικού, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με τα ετήσια έσοδα από την 
ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς ως έχει σήμερα. 
 
 
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), για τους λόγους που 
προαναφέρονται.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
 

 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Σωτήριος Μάρκου  
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