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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο:

Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς και συγκρότηση Επιτροπής
Διαχείρισης.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων 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
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης
τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 5ο:

Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς και συγκρότηση Επιτροπής
Διαχείρισης.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, μεγάλο μέρος του πληθυσμού οδηγείται στη φτώχεια
και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η περιοχή του Δήμου μας πλήττεται και αυτή από την οικονομική
κρίση και η συνεχής αύξηση της ανεργίας, οδηγεί όλο και περισσότερους δημότες στην απόγνωση
και την κοινωνική εξαθλίωση, γεγονός που αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο και πρέπει να
αντιμετωπιστεί με συλλογικές προσπάθειες.
Η καταπολέμηση της φτώχειας και η παροχή προστασίας στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσα από
τη σύσταση και λειτουργία νέων δομών που προσφέρουν παροχές προσαρμοσμένες στις τοπικές
ιδιαιτερότητες και ανάγκες κρίνεται, ως αναγκαία, στις μέρες μας τοπική πρωτοβουλία.
Οφείλουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να δώσουμε την ευκαιρία
στην τοπική κοινωνία να είναι αλληλέγγυα, ενισχύοντας και την κοινωνική συνοχή.
Ο Δήμος μας έχει ως σκοπό να μην υπάρξει συμπολίτης μας που να βιώσει την πείνα, την ανέχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η ίδρυση και
λειτουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο Δήμο μας.
Ο σκοπός δημιουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως μηχανισμού καταπολέμησης της
φτώχειας, είναι η κάλυψη των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των ανθρώπων με την παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η παροχή αυτή επιδιώκεται αρχικά, με τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου αλληλέγγυας
δράσης, με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων, σωματείων, επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένων
κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δημοτών, με στόχο την αντιμετώπιση αποσπασματικών δράσεων
δίνοντας σάρκα και οστά στην έκφραση της κοινωνικής συνείδησης μέσα από την προσφορά. Ενώ ο
Δήμος μας επικουρικά, θα οργανώνει και θα στηρίζει την εθελοντική αυτή προσφορά, καλύπτοντας
παράλληλα, τα κενά στα παρεχόμενα είδη όταν διαπιστώνεται ανεπάρκεια από δωρεές και χορηγίες.
Στο άρθρο 75 παρ.I.ε στοιχείο 3 του Ν.3463/06 ορίζεται ως μία εκ των αρμοδιοτήτων του Δήμου και
η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση
δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς
και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους
οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.
Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.
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Με το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 θεσμοθετείται η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου.
Αναλυτικότερα ορίζονται τα εξής:
«1.Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την
ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον
διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β' 185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και
συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο
μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2.Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή
διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές
παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης
αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης
υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και
διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό
απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων».
Έτσι με τις παραπάνω διατάξεις αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα των δήμων και των περιφερειών να
οργανώνουν υπηρεσία παροχής σίτισης και ένδυσης για τους απόρους κατοίκους τους που δεν
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν στοιχειωδώς αυτές τις ανάγκες με τη θεσμοθέτηση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου που αρκετοί δήμοι και περιφέρειες αλλά και άλλοι φορείς όπως η
Εκκλησία έχουν ήδη οργανώσει. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ΟΤΑ στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται η ανάγκη προμήθειας ειδών για την σίτιση και την ένδυση των απόρων, δηλαδή όταν
οι προσφορές ιδιωτών και επιχειρήσεων δεν επαρκούν, να προμηθεύονται τα είδη αυτά σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών, όπως είναι για τους δήμους ο ΕΚΠΟΤΑ. Η βάση όμως του
θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η συγκέντρωση των αναγκαίων ειδών με την
εθελοντική προσφορά των πολιτών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα κτίρια των
παλιών κρεοπωλείων που ανήκουν στο Δήμο Αγιάς και διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους
διοίκησης και αποθήκευσης υλικών.
Ο έλεγχος λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου θα γίνεται από επιτροπή διαχείρισης στην
οποία συμμετέχει και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος καθώς και
εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων αναλογικά με τη δύναμή τους.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδας Ιωάννης,
είπε στην τοποθέτησή του: «Το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της
Πολιτείας. Το εάν ένα δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει διασταλτικές ή όχι διαστάσεις στην ερμηνεία του
Νόμου, είναι ελάσσων μπροστά στο πρωτεύων ότι: αν αυτές οι μορφές θα έχουν σταθερή
χρηματοδότηση για να μπορούν να λειτουργήσουν.
Είμαστε ένα δημοτικό Συμβούλιο των είκοσι επτά κι από αυτούς είμαστε οι είκοσι πέντε πλούσιοι και
οι δύο φτωχοί. Θα έχει αυτό το δημοτικό Συμβούλιο τη σταθερή χρηματοδότηση να καλύπτει τους δύο
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φτωχούς, έστω και με τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έστω κι αν αυτά είναι
λανθασμένα ή ψευδή; Δεν υπάρχει. Η δημοτική Αρχή και κατ’ επέκταση το δημοτικό Συμβούλιο, θα
έχει ένα πρόγραμμα δράσης διεκδίκησης των χρηματοδοτήσεων αυτών; Δεν το βλέπω. Στην ουσία,
όπως και να θέλουμε να μακιγιάρουμε αυτές τις καταστάσεις και πολιτικές, δεν μπορούν να σταθούν.
Για να σταθούν και να ασκηθούν, αυτές οι πολιτικές, πρέπει να υπάρχουν σταθερές χρηματοδοτήσεις.
Ο Δήμαρχος, σε ερώτημά μου, απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Άρα τι πάμε να
κάνουμε, πάμε να χτίσουμε στην άμμο παλάτια; Εγώ θα έλεγα το άλλο. Ναι, να μπούμε σε μια
προοπτική και να γίνουν αυτές οι δομές. Υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για το πώς θα διεκδικήσουμε
τις χρηματοδοτήσεις ή θέλουμε απλά να λέμε «κάντε υπομονή θα το φτιάξουμε κι αυτό».
Δεν θα συμμετάσχουμε στην επιτροπή διαχείρισης, διότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση χρηματοδότησης.
Εμείς διαφωνούμε μ’ αυτή τη λογική και καταψηφίζουμε».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ.
Αναστασίου Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:
«Ψηφίζω την ίδρυση του κοινωνικού
παντοπωλείου αλλά οφείλω να σημειώσω ότι η εισήγηση ήταν ατελής και δεν ανέφερε ένα ορισμένο
πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο και θεωρώ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Έπρεπε να έχει γίνει από καιρό το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Χρηματοδοτήσεις άμα τρέξουμε όλοι μας θα βρεθούν. Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην
δημιουργήσουμε αθέμιτο ανταγωνισμό. Υπάρχουν πραγματικοί φτωχοί, που έχουν αξιοπρέπεια, τους
ξέρουν οι παππάδες, οι πρόεδροι ή πρώην πρόεδροι των χωριών. Καλό θα ήταν Δήμαρχε να βλέπαμε
εάν αυτές οι βοήθειες δίνονταν στα καφενεία των χωριών θα πήγαιναν αυτοί με τα Volvo να τις
πάρουν; Να γίνει η Επιτροπή για να καταγράψουμε τους πραγματικούς φτωχούς.
Όλοι περνάμε μια κρίση. Συμφωνώ να γίνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ο Δήμος πρέπει να
βοηθήσει μέσω του προϋπολογισμού του, θα βοηθήσουμε όλοι μας».
Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του:
«Υπάρχει μια σαφής διάσταση απόψεων για το τι σημαίνει Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για μένα Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν είναι απλός διαχειριστής, ο οποίος αν και εφόσον πάρει χρήματα από το Κράτος θα
κάνει κάτι για τους πολίτες του. Για μένα Αυτοδιοίκηση είναι αυτό που λέει η λέξη. Ότι δηλαδή
αυτοδιοικείς και παίρνεις πρωτοβουλίες τέτοιες που ενδεχομένως ενέχουν ρίσκο. Αν τα περιμένουμε
όλα από το Κράτος, τότε να μην κάνουμε δημοτικές Εκλογές, ούτε να εκλέγονται τα δημοτικά
Συμβούλια και ο Δήμαρχος, άλλα να ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή το Κράτος και όταν αυτοί μας
στέλνουν χρήματα για την στήριξη των Τοπικών Κοινωνιών, να τις στηρίζουμε. Αν πάλι δεν μας
στέλνουν ποτέ χρήματα τότε να λέμε στους πολίτες «δεν έχω χρήματα, δεν μου στέλνει το Κράτος, τι να
σας κάνω».
Εδώ φαίνεται ο ρόλος και η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς με ή χωρίς χρήματα,
διατηρούμε την ενότητά μας απέναντι σε προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανέχεια και η ανεργία και
βρίσκουμε τον τρόπο να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες. Εκεί νομίζω είναι η διαφορά της
Κυβέρνησης, του Κράτους δηλαδή, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Την εποχή της κατοχής δεν ήταν οι τοπικοί άνθρωποι ή οι Άρχοντες που στήριξαν σε κάθε χωριό, με
συσσίτια, με ρουχισμό τους κατοίκους; Δεν μπορώ να καταλάβω πως εκφράζονται τέτοιου είδους
απόψεις, απ’ ένα χώρο που εκείνες τις στιγμές πρωτοστάτησε.
Όταν κάποιοι συνάνθρωποί μας βιώνουν μια δύσκολη ώρα, οφείλουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να
παρεμβαίνουμε στα πράγματα του τόπου μας και να σταθούμε δίπλα τους. Είναι εύκολο να σηκώσουμε
τα χέρια ψηλά και να πούμε «δεν κάνουμε τίποτα» και να ‘ρθει το Κράτος να τα κάνει. Και να
καταγγέλλουμε το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την UNESCO και ότι άλλο θέλετε. Και επιπλέον να πούμε,
ότι εμείς το καλύψαμε εντελώς, κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον, αυτό ήταν.
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εισήγηση».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων: Κασίδα Ιωάννη και Μαρούδα - Λιαράτσικα
Χαδίνας,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Αγιάς, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγιάς θα στεγασθεί στον χώρο της παλιάς κρεαταγοράς,
σε κτίρια που ανήκουν στο Δήμο Αγιάς και διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους διοίκησης και
αποθήκευσης υλικών.
Γ. Ορίζει την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς ως εξής:
1. Γιαννουλέα Χριστίνα Αντιδήμαρχος.
2. Αναστασίου Ιωάννης δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας.
3. Ζιούλη Αναστασία δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας.
4. Σιμούλης Θωμάς δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας.
5. Σκαρκάλης Χρήστος δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας.
Από τους παραπάνω ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής την Αντιδήμαρχο κα Γιαννουλέα Χριστίνα.
Η Επιτροπή Διαχείρισης συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η
σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δ. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς θα καθορισθεί μέσα από τον
Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος, μετά από σχέδιο που θα συντάξει η Επιτροπή Διαχείρισης και
μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς», κα Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) και κ. Κασίδας Ιωάννης, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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