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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 327/2011
«Πεξί πξαγκαηνπνηήζεωο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Σ.Κ. πθέαο, θαηά ηελ
ζξεζθεπηηθή ενξηή ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ».
Σηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή
θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 22/17-10-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη πέληε (25) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Σπχξνο πξφεδξνο
1.
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Τζάθνο Θσλζηαληίλνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
4.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο
8.
Ιχξαο Χαξάιακπνο
9.
Καξνχζεο Χξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Χξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Χαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. Σνπξιάο Ησάλλεο
14. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
16. Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιφπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
20. Τζάθνο Πέηξνο
21. Χαξακήο Αληψληνο
22. Χξηζηάθνο Σηαχξνο
23. Θξππσηφο Παλαγηψηεο
24. Κέληεο Γεψξγηνο
25. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Σπλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Τξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Τνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Σσηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Ψπρνγπηφο Ησάλλεο Τ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο
Παλαγηψηεο Τ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Σαξκπάλεο Ιάκπξνο Τ.Θ. Γαηκνληάο, Τδάθαο Γεψξγηνο Τ.Θ.
Διαίαο, Θαξνχλεο Κηραήι Τ.Θ. Παθίσλ, Σαξγθάλεο Γεψξγηνο Τ.Θ. Σπθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο
Τ.Θ. Φαξαθινχ.
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Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Δπίζεο παξαβξέζεθε ν θιεηήξαο ηνπ Γήκνπ θ. Γεσξγαθάθνο Ληθφιανο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Η., ν νπνίνο έζεζε ππφ ηνπ Γεκνηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηελ αξηζ. 45/2011 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε νπνία έρεη σο εμήο:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:
α) Θέηνπλ θαλφλεο:
α1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ
ζαιαζζψλ απφ πεγέο μεξάο θαη ησλ ππφγεησλ θαη επίγεησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ απφ ηε
ξχπαλζε.
α2. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα
ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν.
α3. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο θαη ηδησηηθνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο
εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο
ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαίηεξα ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ
παξαδνζηαθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ.
α4. Γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο,
ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία κεηξεηψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
β) Θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ αλαγθαίσλ, θαηά πεξίπησζε, κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε
θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο
ησλ απνξξηκκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο.
γ) Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε. [Α3]
δ) Θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο:
δ1. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ, ησλ
εκπνξνπαλεγχξεσλ, παξαδνζηαθνχ ή κε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
δ2. Γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
δ3. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
δ4. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαηνηθηψλ, ησλ ζεξέηξσλ, ησλ
θαηαζθελψζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
ε) Θαζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο
ρψξνπο, πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
Κπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίδνπλ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο θαη
ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, αλάινγα κε
ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
ζη) Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ησλ νπνίσλ είλαη αξκφδηνη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
ππξνπξνζηαζία, γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνύ
πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ, ηνπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ θαη ηνπο γεληθνύο όξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Κπνξνχλ, επίζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζδηνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο,
πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αηζζεηηθή
θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ, εθηφο ησλ πεξηνρψλ, γηα
ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεσλ γεο.
2. Οη απνθάζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά
ζπκβνχιηα κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο.
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Τελ έθδνζε ησλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ε δεκαξρηαθή επηηξνπή.
Δάλ ε θαλνληζηηθή δηάηαμε αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα ελφο ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ή
νηθηζκνχ, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή δηακνξθψλεη ηελ εηζήγεζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ
ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο
θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη νκάδσλ πνιηηψλ
ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε δηαβνχιεπζε, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο
κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ.
3. Κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, γηα
ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο. [B1]
4. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαηά ην πιήξεο θείκελφ
ηνπο, ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 284 θαη πεξίιεςε απηψλ ζε κηα εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε ρψξν
ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Οη ίδηεο απνθάζεηο, κε
θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο.
Δπηπιένλ, ην δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ
επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο,
εθδίδνληαο εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ
επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν
κέζν.»
Σπλερίδνληαο ε θα Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.Ε. ηελ 203/2010 απφθαζή
ηνπ Γ.Σ. Κνιάσλ πεξί «Έθδνζεο απφθαζεο Θαλνληζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ηέιεζε
εκπνξνπαλήγπξηο ενξηήο Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζην Τ.Γ. Σπθέαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηαμχ ησλ
άιισλ, είρε απνθαζηζηεί σο ρψξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο, ν ρψξνο εληφο ηνπ
νηθνπέδνπ ηεο θαο Αλαζηαζάθε Καξίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 5/11/2010 έσο 9/11/2010.
Δπεηδή ε παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ήηαλ γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη γηα ηελ
εκπνξνπαλήγπξε ηνπ 2011, επηβάιιεηαη λα ιεθζεί λέα θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, απφθαζε,
πνπ ζα ξπζκίδεη φια ηα εθθξεκή ζέκαηα.
Τέινο ζέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. 6/2011 απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ΤΘ Σπθέαο πεξί
απνδνρήο ηεο δσξεάο νηθνπέδνπ απφ ηελ θα Αλαζηαζάθε Καξία ηνπ Δπαγγέινπ απφ 1εο έσο 15εο
Λνεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξηο θαζψο θαη ηελ
έγθξηζε κεηαθνξάο ηνπ ρψξνπ πξαγκαηνπνίεζεο απηήο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλσ φπσο εηζεγεζνχκε ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο 203/2010 ΑΓΣ (φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο
εκπνξνπαλήγπξηο) θαη ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πεξί ηεο ηέιεζεο
εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξηο ελφςεη ηεο Θξεζθεπηηθήο ηνπηθήο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζηελ
Τ.Θ. Σπθέαο.
Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηελ 203/2006 ΑΔΣ (Δήκνπ Μνιάωλ), ηελ 6/2011 απόθαζε Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Σπθέαο, ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηνπ
άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/06 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

1. Καζνξίδεη ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε πωιεηώλ θαη ινηπώλ
δξαζηεξηνηήηωλ γηα ην έηνο 2011 θαη εθεμήο, ην ρώξν εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο θαο Αλαζηαζάθε
Μαξίαο εληόο νηθηζκνύ ηεο Τ.Κ. Σπθέαο πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ, εθηάζεωο ηξηώλ (3) ζηξεκκάηωλ
θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 5 έωο θαη 9 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, γηα ηελ εηήζηα
εκπνξνπαλήγπξε γηα ηελ Τνπηθή Θξεζθεπηηθή Ενξηή ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ.
2. Τα είδε πνπ ζα πωινύληαη είλαη είδε έλδπζεο, ππόδεζεο, είδε δώξωλ, κπηδνύ,
παξαδνζηαθά είδε δηαηξνθήο, παηδηθά παηρλίδηα, δηάθνξα εξγαιεία θ.ι.π.
3. Τν ηέινο γηα θάζε άδεηα ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
4. Ο αξηζκόο ηωλ αδεηώλ πνπ ζα θιεξωζνύλ αλέξρεηαη ζηηο εθαηόλ εμήληα (160).

3

ΑΔΑ: 457ΒΩΚ9-ΦΦΕ
5. Οη άδεηεο ζα ρνξεγνύληαη ζε εκπόξνπο θαη ζε όζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά από θιήξωζε όπωο νξίδεη ε ηζρύνπζα
λνκνζεζία θαη ζα ηζρύνπλ γηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απόθαζε.
6. Οξίδεη ηνλ αξκόδην επί ηωλ εζόδωλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θν Μηρειάθν Ιωάλλε, γηα ηελ
έθδνζε ηωλ αδεηώλ πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 327/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Κέιε
Αβδνχινο Σπχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο
Ιχξαο Χαξάιακπνο
Καξνχζεο Χαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Χξήζηνο
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ.
Σνπξιάο Ησάλλεο
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
Τζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Κνιάνη 25-10-2011
Τζάθνο Πέηξνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Χαξακήο Αληψληνο
Χξηζηάθνο Σηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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