
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 18 / 2007  ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ. 

Αριθ. Απουάσεφς  385/ 2007 

   

Περίληυη 
 

             Συμπλήρωςη του Κανονιςμοφ Κοιμητηρίων του Δήμου Ωραιοκάςτρου . 

     

    Σην Ωξαηόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 24ε  ηνπ κελόο 
Ινπιίνπ εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 20:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Ωξαηνθάζηξνπ, κεηά από ηελ 15944 / 20-
07-2007 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
ζύκβνπιν θαη ζην Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3463/06.  Αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν εηθνζηέλα (21) 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα δεθαέμη  ( 16 ) δειαδή: 
                

           

       ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                            ΑΠΟΝΣΔ 
 

1.   Ιπιηθηζόγινπ Αηθαη.    1. Ιζρλόπνπινο Παλαγηώηεο 

2. Σηηαξίδεο Σππξίδσλ 2. Παξπόξεο Φώηηνο 

3. Μπάηνο Αζηέξηνο 3. Κνηίδεο Παλαγηώηεο( πξνζήιζε θαη ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο εθηόο Ηκ. Γηάηαμεο ) 

4. Ισζεθίδεο Κπξηάθνο 4. Κέπεηδε Δηξήλε                

5 Αλδξεάδνπ Χξπζνύια 5. Τζακεζίδεο Αληώληνο 

6. Αλαζηαζηάδνπ Διηζζάβεη  

7. Αηακηάλ Μπέδξνο  

8. Βιάρνο Κσλ/λνο  

9. Χαξαβόπνπινο Χξήζηνο  



10. Παπαθσλ/λνπ Γεώξγηνο  

11. Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο  

12. Καηαξηδήο Δπάγγεινο  

13. Καξύδεο Αζαλάζηνο(απνρώξεζε κεηά 

ηελ ςήθηζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο Ηκ. Γηάηαμεο ) 

 

14. Καξαζαββίδεο Γεκήηξηνο    

15. Τζαθίξεο Παληειήο  

16. Μπάξκπαο Γεώξγηνο  

   

  Σηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ν Γήκαξρνο θνο Νηθόιανο Μπάηνο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/06 , ν νπνίνο    
παξέζηε. 
 
Τελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ έθαλε  ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Σαξάληεο Τύπνπ.  
 
Η Πξόεδξνο παξέδσζε ζην ζώκα ηα κε αξηζκ. 09/2007 & 10/2007 
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ . 
 

Ο Γεκνηηθόο ζύκβνπινο Κνηίδεο Παλαγηώηεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. Ο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Καξύδεο 

Αζαλάζηνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 4νπ  ζέκαηνο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

 

Η πξόεδξνο πξόηεηλε θαη ηελ ζπδήηεζε ελόο ( 1 )  ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ην νπνίν ραξαθηεξίζζεθε σο θαηεπείγνλ ιόγσ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηνπ θαη ην ζώκα νκόθσλα απνδέρζεθε ηελ ζπδήηεζε ηνπο .  

 

 

Η Πξόεδξνο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο λνκίκνπ απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη  εηζεγνύκελε ην  6 ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  

 

Σαο θαιώ λα πξνβνύκε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνύ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί έλα πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη από 

κία παιαηόηεξε πξαθηηθή ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα ρξήζεο θελώλ ηάθσλ γηα 

κειινληηθή ρξήζε από πιεπξάο κε δεκνηώλ .  



 

Σηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο  έδσζε ην ιόγν ζηνλ δήκαξρν ν νπνίνο είπε  , επεηδή  :  

 

α) ην απαηηνύκελν πνζό εληαθηαζκνύ γηα κε δεκόηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

1.907,00 επξώ  θαη γηα δεκόηεο ζην πνζό ησλ 150,00  ,  είλαη πξνθαλήο ε άδηθε 

κεηαρείξηζε απηώλ , έλαληη εθείλσλ ,  επί ην πιείζηνλ κε δεκνηώλ αιιά θαη κε 

θαηνίθσλ , πνπ θαηνρύξσζαλ  κέρξη ηηο 1/1/1995 κειινληηθό δηθαίσκα ρξήζεο θελνύ 

ηάθνπ έλαληη ρακειώλ ηηκεκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο , 

β) παξά ηηο επεθηάζεηο ηνπ ρώξνπ θνηκεηεξίσλ , ην πξόβιεκα ρσξεηηθόηεηαο γηα 

λένπο εληαθηαζκνύο είλαη ηδηαίηεξα νμύ θαη θαζίζηαηαη νμύηεξν κε ηελ θιηκαθνύκελε 

δήηεζε πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα γηα εληαθηαζκό θαηνίθσλ άιισλ δήκσλ  

γ) ηα δεδνκέλα γηα ηα θνηκεηήξηα ηνπ δήκνπ καο πνπ ίζρπαλ παιαηόηεξα 

κεηαβάιινληαη, 

 

Πξνηείλνπκε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνύ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ κε πξνζζήθε ξύζκηζεο πνπ ζα ππαγάγεη  ηηο πεξηπηώζεηο ησλ κε 

δεκνηώλ πνπ κέρξη ηηο 1/1/1995  εμαζθάιηζαλ δηθαίσκα  κειινληηθήο  ρξήζεο ηάθνπ 

ζηηο ηζρύνπζεο ηηκέο, αθαηξνύκελνπ νπνηνδήπνηε πνζνύ πνπ θαηαβιήζεθε θαη 

πξνθύπηεη από πξνζθόκηζε ζρεηηθήο απόδεημεο .    

 

Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο είπε όηη ν Γήκνο πξέπεη λα ηεξεί 

ηα ζπκθσλεζέληα  γηα ηνπο ηάθνπο.  

     

 Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ε πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

    

Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ , έιαβε ππόςε ηνπ 

ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηα επίζεκα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο                 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  
 

 



Τελ ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνύ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ σο εμήο : 

Οη κε δεκόηεο πνπ θαηέβαιαλ νπνηνδήπνηε πνζό γηα ηελ ρξήζε ηάθνπ ζηα 

Κνηκεηήξηα Ωξαηνθάζηξνπ έσο ηελ 1/1/1995 θαη ν ηάθνο κέρξη ζήκεξα παξακέλεη 

θελόο , ππάγνληαη ζηα ηζρύνληα θάζε θνξά ηέιε γηα κε δεκόηεο ( πνζό 1.907,00  

ζήκεξα)  αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνύ πνπ θαηέβαιαλ ζύκθσλα κε απόδεημε πνπ ζα 

πξνζθνκίδνπλ .  

     

Οη Γεκνηηθνί ζύκβνπινη Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο θαη Καληαξηδήο Δπάγγεινο 

θαηαςεθίδνπλ  θαη ε ζέζε ηνπο θαηαγξάθεθε ζηα επίζεκα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο .                

             

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό   385 /  2007. 

Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

                    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                

Ακολοσθούν σπογραυές 

 

     Ακριβές απόσπασμα       

   

   Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

      ΗΠΛΗΚΣΟΓΛΟΤ- ΤΦΑΝΣΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣ.                                                  ΑΡΑΝΣΖ ΣΤΠΟΤ 

  

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10  / 2009  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ. 

Αριθ. Απουάσεφς    180  /  2009 

   

                                                                                                             Περίληυη 
Λήψη απόφαςησ για «Τέλη χρήςησ γησ ωσ κοιμητηρίων» 

 

  Σην Ωξαηόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα 12 - 05- 2009 εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 19 :00κ.κ. ζπλήιζε ζε Ταθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην Ωξαηνθάζηξνπ κεηά από ηελ κε αξηζκ. 6603 / 08 -5 -2009 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα ζύκβνπιν θαη ζην Γήκαξρν, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3463/06.  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε 
απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν εηθνζηέλα (21) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα δεθαεπηά ( 17 ) 
δειαδή: 

            
          ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                        ΑΠΟΝΣΔ 

 

1.  Ιπιηθηζόγινπ Αηθαη.   Πξόεδξνο ΓΣ              1.    Κνηίδεο Παλαγηώηεο  

                    ( πξνζήιζε θαηά ηε ζπδ. ηνπ 1
νπ

 ζεκ. Ηκ. Γηάη. 

2.  Ιζρλόπνπινο Παλαγηώηεο – Αλη/ξρνο            2.   Μπάηνο Αζηέξηνο  

           (  πξνζήιζε θαηά ηε ζπδ. ηνπ 4
νπ

 ζεκ. Ηκ. Γηάη.)      

3.  Βιάρνο Κσλ/λνο –Αλη/ξρνο                          3.    Κέπεηδε Δηξήλε 

4.  Σηηαξίδεο  Σππξίδσλ                                     4.    Αλαζηαζηάδνπ Διηζζάβεη 

                             (  πξνζήιζε θαηά ηε ζπδ. ηνπ 6
νπ

 ζεκ. Δθη.Ηκ. Γηάη.)  

5.  Χαξαβόπνπινο Χξήζηνο 

6.  Παπαθσλ/λνπ Γεώξγηνο  

7.  Ισζεθίδεο Κπξηάθνο- Αλη/ξρνο 

8.  Αηακηάλ Μπέδξνο  

9. Παξπόξεο Φώηηνο  



10. Τζακεζίδεο Αληώληνο  

11. Αλδξεάδνπ Χξπζνύια              

12. Καξαζαββίδεο Γεκήηξηνο  

13. Μπάξκπαο Γεώξγηνο 

14. Τζαθίξεο Παληειεήκσλ 

15. Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο 

16. Καξύδεο Αζαλάζηνο 

17. Καληαξηδήο Δπάγγεινο 

          

Σηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ν Γήκαξρνο θνο Νηθόιανο Μπάηνο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/06 , ν νπνίνο   παξέζηε . 
 
Τελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ έθαλε  ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σαξάληεο Τύπνπ .  
 
Η πξόεδξνο παξέδσζε ζην ζώκα ην κε αξηζκ. 22 /2008 & 4/2009  
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ .  
 
Οη  δεκνηηθνί ζύκβνπινη Κνηίδεο Παλαγηώηεο , Μπάηνο Αζηέξηνο θαη Αλαζηαζηάδνπ 
Διηζάβεη πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ , 4νπ , 6νπ  ζέκαηνο 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αληίζηνηρα .  
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κνηίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ηεο Ηκεξήζηαο δηάηαμεο θαη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Σηηαξίδεο 
Σππξίδσλ θαη Παξπόξεο Φώηηνο  απνρώξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ  ζέκαηνο 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .  
 
Τν 12ν ζέκα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο αλαβιήζεθε .  
 
Η πξόεδξνο πξόηεηλε πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη ηελ 
ζπδήηεζε δύν ( 2 ) ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα νπνία ραξαθηεξίζζεθαλ σο 
θαηεπείγνληα ιόγσ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο θαη ην ζώκα 
νκόθσλα απνδέρζεθε ηελ ζπδήηεζε ηνπο ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο . 
 
Η Πξόεδξνο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο λνκίκνπ απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη  εηζεγνύκελε ην   3ν ζέκα   εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:   
 
Σαο θαιώ λα απνθαζίζνπκε  ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 391/99 ζε ζρέζε  κε αξηζκ. 342/2001 

απόθαζε καο  πνπ αθνξνύζε «Τέιε ρξήζεο γεο σο θνηκεηεξίσλ» .  

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ καο , πξνηείλνπκε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
ύςνπο ησλ θαηαβαιιόκελσλ ηειώλ από ηνπο πνιίηεο ζηα λέα δεδνκέλα θαζώο θαη 



δηαζαθελίζνπκε  ην ύςνο ησλ ηειώλ ρξήζεο γεο σο θνηκεηεξίσλ ζύκθσλα κε ηα εμήο  
θξηηήξηα :  
 
α) Γεκόηε θαη κε δεκόηε – θαηνίθνπ  ζην Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ  
β) Άκεζε θαη κειινληηθή ρξήζε ηάθνπ .  
 
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε :  
 
Α . Σε όηη αθνξά Γεκόηε  
 
1. Γηα άκεζν εληαθηαζκό δεκόηε ζε κνλό ηάθν ηέινο 150,00  
2. Γηα κειινληηθή ρξήζε κνλνύ ηάθνπ ηέινο 2.000,00 
3. Γηα κειινληηθή  ρξήζε δηπινύ ηάθνπ ηέινο 6.000,00 
 
Β. Γηα Με Γεκόηε  
 
1. Γηα άκεζν εληαθηαζκό κε δεκόηε ηέινο 2.000,00 
2. Γηα  κειινληηθή ρξήζε κνλνύ ηάθνπ ηέινο 2.000,00 
3. Γηα κειινληηθή  ρξήζε δηπινύ ηάθνπ ηέινο 6.000,00 
 
  Γεκνηηθόο ζύκβνπινο Καξύδεο Αζαλάζηνο δήηεζε νη πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο ησλ 
αλαπξνζαξκνγώλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνλ Καλνληζκό Γηνίθεζεο ησλ 
Κνηκεηεξίσλ ηνπ δήκνπ θάηη πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπδεηνύκελν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο .  
 
Σηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο δέρηεθε ηελ πξόηαζε θαη δήηεζε από ην ζώκα ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ησλ 
Κνηκεηεξίσλ ηνπ δήκνπ ( πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 391/1999 απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ) ώζηε λα πεξηιακβάλεη ηηο αλσηέξσ πξνηεηλόκελεο 
αλαπξνζαξκνγέο .  
 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ε πξόεδξνο θάιεζε ην  ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    

Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ έιαβε ππόςε ηνπ ηα 

αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , όπσο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηα επίζεκα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο                 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  
 

 

 Δγθξ ίλε η  :   



 

1. Τελ ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζκ. 391/1999 ζε ζρέζε κε 342/2001 απόθαζεο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ αλαπξνζαξκνγώλ ησλ 

«ηειώλ ρξήζεο γεο σο θνηκεηεξίσλ» πνπ πξνέβιεπε ,  σο εμήο :  

Α . ε ότι αυορά Γημότη  

 

1.   Γηα άκεζν εληαθηαζκό δεκόηε ζε κνλό ηάθν ηέινο 150,00  

2. Γηα κειινληηθή ρξήζε κνλνύ ηάθνπ ηέινο 2.000,00 

3. Γηα κειινληηθή  ρξήζε δηπινύ ηάθνπ ηέινο 6.000,00 

 

Β. ε ότι  αυορά  μη Γημότη – κάτοικο στο Γήμο  Ωραιοκάστροσ   

 

1.   Γηα άκεζν εληαθηαζκό κε δεκόηε –θάηνηθν,  ηέινο 2.000,00 

2.   Γηα  κειινληηθή ρξήζε κνλνύ ηάθνπ ηέινο 2.000,00 

3.   Γηα κειινληηθή  ρξήζε δηπινύ ηάθνπ ηέινο 6.000,00 

 

 

2. Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ αξηζκ. 391/1999 ζε ζρέζε κε ηελ 342/2001 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηόλ ησλ αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγώλ ησλ ηειώλ  . 

 

Σην δεκνηηθό Κνηκεηήξην Ωξαηνθάζηξνπ ζα παξαρσξείηαη ρώξνο γηα ηνλ 

εληαθηαζκό «παληόο δεκόηνπ ή κε θαη παληόο άιινπ ελ ηε πεξηθέξεηα ηνπ , 

ζαλόληνο αλζξώπνπ, αλεμαξηήησο αλ ν ζαλώλ ήην εκεδαπόο ή αιινδαπόο , 

ρξηζηηαλόο ή κε»  .  

 

Καηαςεθίδνπλ νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη : Πνιπρξνλίδεο Αλαζηάζηνο , Καξύδεο 

Αζαλάζηνο, Καληαξηδήο Δπάγγεινο , Καξαζαββίδεο Γεκήηξηνο, Τζαθίξεο 

Παληειεήκσλ , Μπάξκπαο Γεώξγηνο , Κνηίδεο Αζαλάζηνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο . 

 



Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  180   /  2009. 

Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

          Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                

Ακολοσθούν σπογραυές 

 

Ακριβές απόσπασμα 
   

   

 Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

      ΗΠΛΗΚΣΟΓΛΟΤ- ΤΦΑΝΣΗΓΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ                                       ΑΡΑΝΣΖ ΣΤΠΟΤ  

  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Από το πρφτότσπο ποσ σπάρτει στο Αρτείο τοσ Γήμοσ 

Ο ΒΔΒΑΗΩΝ 

αράντης Σύποσ 
ΠΔ 1 – Γιοικητικού 

 

 

 


