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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

31/2017 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 28.02.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6
ο
 :  Έγκριση ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών (εκδοθείσα από την πρώην Ν.Α.) του Τζουβάρα Ιωάννη του Αθανασίου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.02.2017, ώρα 14:00 (2:00μ.μ.), 

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

πρωτοκόλλου 1326/23.02.2017 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 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαπέτης Αντώνιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός. 

 

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

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης γνωστοποίησε στο 

Σώμα τις επιστολές των δημοτικών Συμβούλων Αντώνιου Μπεϊνά και Θωμά Σιμούλη με τις οποίες 

δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησής του από την παράταξη της μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον». 

 

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

 

Θέμα 6
ο
 :  Έγκριση ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών (εκδοθείσα από την πρώην Ν.Α.) του Τζουβάρα Ιωάννη του Αθανασίου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

 

Με την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 5312/16.01.2017 (ΦΕΚ 121/24.01.2017 τεύχος Β') 

παρατείνεται εκ νέου έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί) η 

διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της 

όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία 

προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014 (Α' 118). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες 

διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη 

διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να 

δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017. 

Σύμφωνα με την  εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων οικ.Α2-

1020/19.10.2012, έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι να αδυνατούν λόγω 

οφειλών να προσκομίσουν τα ως άνω δύο δικαιολογητικά. Επειδή σε κάθε περίπτωση προέχει η ομαλή 

λειτουργία των αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κατ' επιταγή του νόμου) και η διευκόλυνση 

των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές πωλητών, προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση αδυναμίας 

υποβολής βεβαιώσεων πλήρους φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία 

θεώρησης των επαγγελματικών αδειών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις 

των αρμοδίων υπηρεσιών του δημοσίου, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών 

διακανονισμού και τμηματικής καταβολής των οφειλών. Τέτοιου είδους βεβαιώσεις που να πιστοποιούν 

διακανονισμό ή τμηματική καταβολή αρκούν για τη θεώρηση των αδειών.  

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 3983/14.01.2015, ως προς 

την φορολογική ενημερότητα, ο διακανονισμός σε δόσεις οφειλών του ενδιαφερομένου και η προσκόμιση 

του εγγράφου διακανονισμού οφειλών του, είναι στοιχείο που καλύπτει την απαίτηση της παραγρ. 6 του 

άρθρου 14 του ν. 4264/2014. Ως προς την ασφαλιστική ενημερότητα ισχύουν τα αντίστοιχα με την 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_S0000131442
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φορολογική ενημερότητα. Ακόμη, σε περιπτώσεις, όπου ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη, δεν δύναται ο 

σχετικός ασφαλιστικός φορέας να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα καθώς οι συνταξιούχοι δεν 

πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Στις περιπτώσεις αυτές το απαιτούμενο στοιχείο για την ανανέωση 

της άδειας, ασφαλιστική ενημερότητα σύννομα δεν προσκομίζεται και αρκεί σχετική βεβαίωση ότι ο 

ενδιαφερόμενος λαμβάνει σύνταξη. Διευκρινίζεται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μόνο για σύνταξη 

γήρατος ή αναπηρίας και συνεπώς δεν ισχύουν για όλα τα άλλα είδη συντάξεων, δηλαδή εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος λαμβάνει μία σύνταξη, η οποία δεν είναι γήρατος ή αναπηρίας.  

Οι αρμόδιες Αρχές για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών, οφείλουν, να λαμβάνουν 

υπ'όψιν νομοθετήματα άλλων αρμόδιων Υπουργείων ( όπως Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υγείας, 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ), όπου ως ειδικές διατάξεις υπερισχύουν και να 

εξετάζουν την κάθε υπόθεση χωριστά, ώστε οι συνταξιούχοι, κάτοχοι των σχετικών αδειών, οι οποίοι 

λαμβάνουν σύνταξη, που το ποσό της δεν υπερβαίνει το ελάχιστο κάθε οριζόμενο ποσό επιβίωσης, να 

εμπίπτουν στην περιπτώσεις (γ) της παραγρ 6 και (στ) της παραγρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και : 

- την παρ.2 άρθρο 39 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 

του Ν.4307/14 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15. 

- ότι οι επαγγελματικές άδειες από 15-5-2014, ανανεώνονται από το Δήμο στον οποίο κατοικεί ή διαμένει 

μόνιμα ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την προσκόμιση των 

προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του ν. 4264/15-5-2014 (Α’ 118) όπως ισχύει και 

ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας 

- την υπ’ αριθ.: 516/30-01-2017 αίτηση του ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου (ΑΦΜ 021605131, 

ΑΔΤ Δ269839 ) που ζητάει την ανανέωση της υπ΄άριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας 

πωλητή λαϊκών αγορών (εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ) για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΑ ΟΠ/ΚΑ, από τον 

έλεγχο της οποίας προκύπτουν ότι κατατέθηκαν τα παρακάτω: 

α)   βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (διακανονισμός σε δόσεις οφειλών), 

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ),  

(διακανονισμός σε δόσεις οφειλών) 

γ) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΟΓΑ 

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη, οικ. 

έτος 2014, φορολογούμενο έτος 2014 και φορολογούμενο έτος  2015. 

δ)βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, 

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική 

απόφαση, 

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν 

ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος, ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της άδειας. (παρ.6 άρθρο 14 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 93 του Ν.4314/14) και ότι είναι συνταξιούχος που το 

ποσό της σύνταξής του δεν υπερβαίνει το ελάχιστο κάθε οριζόμενο ποσό επιβίωσης 

ζ) Δημοτική Ενημερότητα 

η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγιάς 

Αναφορικά με το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει (μηνιαίο 461,96) αυτό δεν υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό 

επιβίωσης σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του προσδιορισμού των εύλογων δαπανών διαβίωσης  ο 

οποίος προσδιορισμός έγινε από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

του Υπουργείου Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

(ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με το οποίο το μηνιαίο 

ποσό του ορίου της φτώχειας ανέρχεται στα 476 ευρώ. 
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Σας καλούμε να αποφασίσετε για :  

 

Α. Την έγκριση ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών 

(εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ) του ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου (ΑΦΜ 021605131, ΑΔΤ 

Δ269839 ) με είδος αδείας: ΝΩΠΑ ΟΠ/ΚΑ 

 

Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή 

σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που αποδεικνύονται με 

την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και  

β) σε περίπτωση μόνιμης εφ' όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον 

με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια, εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.  

 

Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. 

 

Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 

επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

 

Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’). 

 

ΣΤ. Κάθε τρία χρόνια ο αδειούχος καταθέτει, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε/ανανέωσε την άδεια: α) 

Φορολογική ενημερότητα, β) Ασφαλιστική ενημερότητα, γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι 

συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του 

Ν.4264/14 (δηλ. ο αδειούχος δεν εντάσσεται πλέον σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων), ο αδειούχος 

οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση 

παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.4264/14. (παρ.6 άρθρο 14 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄-118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4328/15, 

- την υπ’ αριθμ 5312/16.01.2017 (Β΄ 121) απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: «Παράταση 

διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία 

ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών», 

- την υπ’ αριθ.: 516/30-01-2017 αίτηση του Ιωάννη Τζουβάρα του Αθανασίου, 

και μετά από συζήτηση  
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Σελίδα 5 από 5 

 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών (εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ) του Ιωάννη Τζουβάρα του Αθανασίου (ΑΦΜ 021605131, ΑΔΤ 

Δ269839 ) με είδος αδείας: ΝΩΠΑ ΟΠ/ΚΑ. 

 

Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή 

σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που αποδεικνύονται με 

την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και  

β) σε περίπτωση μόνιμης εφ' όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον 

με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια, εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.  

 

Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. 

 

Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 

επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

 

Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’). 

 

ΣΤ. Κάθε τρία χρόνια ο αδειούχος καταθέτει, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε/ανανέωσε την άδεια: α) 

Φορολογική ενημερότητα, β) Ασφαλιστική ενημερότητα, γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι 

συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του 

Ν.4264/14 (δηλ. ο αδειούχος δεν εντάσσεται πλέον σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων), ο αδειούχος 

οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση 

παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.4264/14. (παρ.6 άρθρο 14 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 

 

Ζ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2017. 

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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