
               

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ               Από το  με  αριθμό  6/21 Ιουνίου  2016 
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                         Πρακτικό  Συνεδριάσεων   του   Δημοτικού
                                                                 Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.
                                         
                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η    Θ έ μ α τ ο ς 
Αριθ. Απόφασης     168/2016 Πρόσληψη  προσωπικού   ΙΔΟΧ  με 

διάρκειας έως δύο(2) μηνών για την 
αντιμετώπιση  κατεπειγουσών 
αναγκών.

        Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Δωδώνης(Αγία  Κυριακή 
Θεριακησίου  17ο χιλ.  Εθνικής  οδού  Ιωαννίνων-Αθηνών)  και  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 21ην του μηνός Ιουνίου 
του  έτους  2016,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  20.30  συνήλθε  σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, 
μετά από την υπ’ αριθ. 5073/16-06-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 
του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή 
σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και 
στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και 
στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  καθώς και  στους    Πρόεδρους  και 
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,  όπως ονομαστικά 
αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις   του  άρθρου  95   Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
       Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα  στους Προέδρους των Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και 
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν 
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
3443/2006.
             Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο 
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «17» 
μέλη, ήτοι:
                  Παρόντες                                                      Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ) 
2. NTAΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ) 
4. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
5. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ  
                                       (Αντιδήμαρχος)
6. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
7. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
11. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
13. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 1. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 4. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 7. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-
                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  8. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  9. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
  10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  
 Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν
 και κλήθηκαν νόμιμα                    
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14  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ    
17. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν  ο Δήμαρχος κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, 
σύμφωνα  με  του  άρθρου  97  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα(Ν. 
3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και  ο κ.  Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός 
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο 
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση  παρόντες  ήταν  οι  Πρόεδροι και  οι  Εκπρόσωποι  των 
Τοπικών  Κοινοτήτων:  Αβγού  -  Αγίας  Αναστασίας  -   Αγίας  Τριάδας   - 
Αλεποχωρίου  –  Μπότσαρη  -  Ανθοχωρίου  –  Άρδοσης  –  Ασπροχωρίου  - 
Αχλαδέας   -   Βαργιάδων -  Βουλιάστης  -  Γεωργάνων   -    Δραμεσιών   - 
Δωδώνης  -   Ελάφου   -  Επισκοπικού   -   Θεριακησίου   -   Καταμάχης  - 
Κοπάνης  -  Κουμαριάς  -  Κωστάνιανης  -  Λίππας  -  Μαντείου  –  Μελιγγών  - 
Μπαουσιών -   Μυροδάφνης - Πέρδικας - Ρωμανού - Σενίκου -   Σμυρτιάς  - 
Ψήνας   ενώ  απόντες ήταν οι  Πρόεδροι και οι  Εκπρόσωποι των Τοπικών 
Κοινοτήτων:    Άγιου Ανδρέα - Αγίου Νικόλαου   -  Αρτοπούλας – Βαλανιδιάς-
Βαρλαάμ -  Δερβιζάνων - Δραγοψάς -  Ζωτικού  -  Κερασέας - Κουκλεσίου - 
Κρυφοβού – Μελιάς - Μουσιωτίτσας – Μπεστιάς -Παλαιοχωρίου-Μπότσαρη - 
Παρδαλίτσας-  Πεντολάκκου  -  Πεστών   -   Πλατανίων   -  Πολυγύρου  - 
Ραβενίων -   Σερβιανών  -  Σεριζιανών  -  Σιστρουνίου   -     Σκλίβανης    - 
Τερόβου.    
Από  την  συνεδρίαση  επίσης  απόντες  ήταν  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 
Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων Δωδώνης  κ.  ΛΑΠΠΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  Αγίου  Δημητρίου  κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΣ  και  Σελλών  κ. 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι  οποίοι   δεν  προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και 
είχαν κληθεί νόμιμα.
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  ΜΠΟΥΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  προσήλθε  στην 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων 
– ενημέρωσης του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο .
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το  35  ο     θέμα   της ημερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί 
το εν  λόγω θέμα,  και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Με τις  διατάξεις  του άρθρου 206 του ν.  3584/07, παρέχεται  η δυνατότητα 
στους Δήμους να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου  χρόνου,   διάρκειας  έως  δύο  μηνών,  με  διαδικασίες 
απλουστευμένες, αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  που  μπορεί  να  προκύψουν  και 
προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν  την  άμεση αντιμετώπισή  τους  από  τους 
Δήμους . Η απλούστευση της διαδικασίας έγκειται στα εξής :
Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη 
διαδικασία  έγκρισης  της  ΠΥΣ  33/2006  (ΦΕΚ  280  Α'), όπως  ισχύει,  και 
εξαιρείται  από  τις  διατάξεις  του  ν.  2190/94  (  διαδικασία  μέσω  ΑΣΕΠ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 .  
Υπάγεται σε έλεγχο από το ΑΣΕΠ , μόνο όσον αφορά  την  συνδρομή των 
όρων πρόσληψης και,  ιδίως,  όσον αφορά των περιορισμών  των διατάξεων 
του παραπάνω άρθρου και της   παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 
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2738/1999  (ΦΕΚ  180  Α'),  σχετικά  με  την  υπέρβαση  απασχόλησης  δύο 
μηνών μέσα σε δώδεκα μήνες . Δηλαδή, υπάρχει ο χρονικός περιορισμός για 
το  προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  για  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή 
εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών,  η  σύμβαση  εργασίας  του  οποίου  δεν 
μπορεί να υπερβαίνει  τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
μηνών. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. 
Για την διενέργεια αυτού του ελέγχου αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., ο πίνακας 
των προσληπτέων κάθε φορά, καθώς και όλοι οι πίνακες προσληπτέων κατά 
την  διάρκεια  του  κάθε  έτους,  το  αργότερο  μέχρι  την  31η  Ιανουαρίου  του 
επόμενου έτους. 
Η  ανάγκη  του  Δήμου  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των  τοπικών 
συμβουλίων  των  56  δημοτικών  διαμερισμάτων  μας,  όσον  αφορά  τους 
εποχιακούς καθαρισμούς δρόμων και αγροτικών διαβάσεων, από τα χόρτα 
που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών και των πεζών,  επιβάλλει  την 
πρόσληψη ατόμων με απασχόληση δίμηνης διάρκειας. Τα προβλήματα του 
οδικού  δικτύου στα  χωριά μας  είναι  εκτεταμένα,  μετά  από τις  ανοιξιάτικες 
βροχοπτώσεις που αυξάνουν και πυκνώνουν την βλάστηση και μειώνουν την 
ορατότητα  με  κίνδυνο  την  πρόκληση  ατυχημάτων  διερχόμενων  οχημάτων 
και / ή πεζών που το χρησιμοποιούν είτε για την μετάβασή τους στις δουλειές 
τους , είτε για περίπατο.   Με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δίμηνης 
διάρκειας, εξασφαλίζουμε,  το αμεσότερο δυνατόν, την καλή ορατότητα , την 
ομαλότητα της κυκλοφορίας στους αγροτικούς και κοινοτικούς δρόμους και 
φυσικά  την  αποτροπή  τέτοιων  φαινομένων.  Η  επέμβαση  της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας  του  Δήμου,  σε  αυτό  το  εποχιακό  πρόβλημα  ,  πρέπει  να 
ολοκληρωθεί  σε σύντομο χρονικό διάστημα,  και  για αυτό η ενίσχυσή της με 
τις κάτωθι ειδικότητες ατόμων δίμηνης σύμβασης , θα δώσει  την διεξοδική 
λύση. 
Συγκεκριμένα απαιτούνται οι κάτωθι ειδικότητες 
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ         ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Εργάτες  ΥΕ   Γενικών 

Καθηκόντων
7 Δύο -2- μήνες

2 Χειριστών  ΔΕ  μηχ/των 
Γκρέιντερ   

1 Δύο-2- μήνες

3 Χειριστών ΔΕ μηχ/των JCB    1 Δύο-2- μήνες
4 Οδηγών Φορτηγών ΔΕ 1 Δύο-2- μήνες

Άτομα 10 

Στον  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  μας,  στο  άρθρο  17  (Μέρος  4)  προβλέπονται 
εικοσιπέντε  (25)  θέσεις  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την 
αντιμετώπιση  αντιμετώπιση   πρόσκαιρων  εποχικών  περιοδικών  αναγκών, 
καθώς  και  για  την  κάλυψη  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα,  εκ  των 
οποίων δεν είναι  καλυμμένη από προσωπικό καμία την παρούσα χρονική 
περίοδο. 
Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο :

• Να  εγκρίνει  την  πρόσληψη  δέκα  (10)   ατόμων,  στην  Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου , με τις ειδικότητες που περιγράφηκαν ανωτέρω, 
ήτοι 

ΥΕ Εργάτες γεν. καθηκόντων 7
ΔΕ  Χειριστών  μηχ/των 
Γκρέιντερ   

1
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ΔΕ Χειριστών μηχ/των JCB    1
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 1

  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δύο  μηνών για  την 
αντιμετώπιση  πρόσκαιρων εποχικών περιοδικών αναγκών. 
Η δαπάνη των  αποδοχών  τους,  για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα 
βαρύνει   α)τον  ΚΑ  30-6041   με  το  ποσό  των  10.920,00  €  για  τακτικές 
αποδοχές των ΥΕ Εργατών , και με το ποσό των 6.048,00 € για τακτικές 
αποδοχές  των  ΔΕ  χειριστών,  β)τον  ΚΑ 30-6054  με  ποσό 5.400,00  €  για 
εργοδοτικές εισφορές, προσαυξημένα αναλόγως των πιθανών οικογενειακών 
επιδομάτων που δικαιούνται.    
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στον Προϋπολογισμό 2016. Για 
την  εξασφάλιση  των   πιστώσεων  θα  εκδοθεί  βεβαίωση  της  Οικονομικής 
Υπηρεσίας. 
Η διενέργεια της πρόσληψης του προσωπικού αυτού, μετά την απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου,  γίνεται  με  απόφαση  Δημάρχου  κατ’  εκτέλεση  της 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα 
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, και 
την συνδρομή των προϋποθέσεων και περιορισμών των προαναφερθέντων 
άρθρων. 

• Να αναθέσει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το 
νόμο.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως 
αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 6 της συνεδρίασης της 
21-06-2016, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον 
εισηγητή,  στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον 
λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις  και τις παρατηρήσεις τους, 
και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε 
το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 
όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο  Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γεώργιος, και 
τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010.

                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1.Την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου  ορισμένου  χρόνου δύο  (2)  μηνών,  συνολικού  αριθμού  δέκα  (10) 
ατόμων,  στην  Τεχνική  Υπηρεσία του  Δήμου, για  την  αντιμετώπιση, 
πρόσκαιρων εποχικών περιοδικών αναγκών , σύμφωνα με  τον  παρακάτω 
πίνακα:
ΥΕ    Εργάτες γεν. καθηκόντων 7
ΔΕ    Χειριστών μηχ/των Γκρέιντερ   1
ΔΕ    Χειριστών μηχ/των JCB    1
ΔΕ    Οδηγών Φορτηγών 1

2. Οι λόγοι πρόσληψης του προσωπικού είναι: Η ανάγκη του Δήμου να 
ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των τοπικών συμβουλίων των 56 δημοτικών 
διαμερισμάτων μας, όσον αφορά τους εποχιακούς καθαρισμούς δρόμων και 
αγροτικών διαβάσεων,  από τα  χόρτα  που  εμποδίζουν  την  ορατότητα  των 
οδηγών και των πεζών,  επιβάλλει  την πρόσληψη ατόμων με απασχόληση 
δίμηνης διάρκειας. Τα προβλήματα του οδικού δικτύου στα χωριά μας είναι 
εκτεταμένα,  μετά  από  τις  ανοιξιάτικες  βροχοπτώσεις  που  αυξάνουν  και 
πυκνώνουν  την  βλάστηση  και  μειώνουν  την  ορατότητα  με  κίνδυνο  την 
πρόκληση  ατυχημάτων  διερχόμενων  οχημάτων  και  /  ή  πεζών  που  το 
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χρησιμοποιούν  είτε  για  την  μετάβασή  τους  στις  δουλειές  τους  ,  είτε  για 
περίπατο.    Με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δίμηνης διάρκειας, 
εξασφαλίζουμε,  το αμεσότερο δυνατόν, την καλή ορατότητα , την ομαλότητα 
της κυκλοφορίας στους αγροτικούς και κοινοτικούς δρόμους και φυσικά την 
αποτροπή τέτοιων  φαινομένων.  Η  επέμβαση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του 
Δήμου, σε αυτό το εποχιακό πρόβλημα , πρέπει να ολοκληρωθεί  σε σύντομο 
χρονικό διάστημα,   και  για αυτό η ενίσχυσή της με τις κάτωθι ειδικότητες 
ατόμων δίμηνης σύμβασης , θα δώσει την διεξοδική λύση. 
3. Η δαπάνη των  αποδοχών  τους,  για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα 
βαρύνει  α)τον  ΚΑ  30-6041   με  το  ποσό  των  10.920,00  €  για  τακτικές 
αποδοχές των ΥΕ Εργατών ,  και  με το ποσό των 6.048,00 € για τακτικές 
αποδοχές  των  ΔΕ  χειριστών,  β)τον  ΚΑ  30-6054  με  ποσό  5.400,00  €  για 
εργοδοτικές εισφορές, προσαυξημένα αναλόγως των πιθανών οικογενειακών 
επιδομάτων που δικαιούνται.    
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στον Προϋπολογισμό 2016. Για 
την  εξασφάλιση  των   πιστώσεων  έχει  εκδοθεί  βεβαίωση  της  Οικονομικής 
Υπηρεσίας. 
4. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του δημάρχου, κατ’ 
εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, και  με τα ειδικά τυπικά 
προσόντα  και  τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που  προβλέπονται  από  τις 
σχετικές  διατάξεις,  και  την συνδρομή των προϋποθέσεων και  περιορισμών 
των σχετικών άρθρων των νόμων που ισχύουν. 
5. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό      168/2016
Για  το  λόγο  αυτό  συντάχθηκε  το  παρών  πρακτικό  το  οποίο  αφού 
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                Τα  Μέλη   
         (Τ.Σ.Υ)                                                                    (Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ                           Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 
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