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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ.8/2016  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος  

Δήμος Αλμωπίαρ 

Αξηζκ.  Απόθ.: 41/2016 ΘΕΜΑ 1o:  Ανακοίνωζη  εγγπάθων 

           ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 17  Αςγούζηος  2016 εκέξα  

θαη ώξα 10:30΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο, ύζηεξα 

από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 19996/9-8-2016, πνπ 

δόζεθε ζην θάζε κέινο ρωξηζηά, ζύκθωλα κε ην άξζξν 75 ηνπ ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά 

(7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

 1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο ωο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεωξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 2.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

      

3.  

Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

4.  Κεηηθίδεο Ηωάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ θαη 

θιήζεθαλ λόκηκα) 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα ,   γηα ηελ ηήξεζε ηωλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάηω: 

           Από ηελ  Δπηηξνπή  Γηελέξγεηαο Διέγρωλ ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο 

έρνπλ ζηαιεί  πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο Γήκνπ Αικωπίαο, ηα παξαθάηω έγγξαθά 

ηνπο, κε ηα ζπλεκκέλα ζρεηηθά,  ηα νπνία ζαο παξνπζηάδω γηα ελεκέξωζε: 

1) Σο απιθμ. ππωη. 16724/04-07-2016  έγγπαθο, με ηα ζςνημμένα ζσεηικά,  ζηο οποίο 

αναθέπονηαι ηα εξήρ:  
                     ΘΔΜΑ : «ΜΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΒΑΖ – ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ   
                                           ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ ΔΣΟΤ 2016» 
        ΄Δρνληαο ππόςε: 
 
Α) Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο Β΄) όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 
Β) Τελ αξηζ. Οηθ. 66287/27-11-2007 Δγθύθιην (72) ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο 
     ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή λέαο ΚΥΑ (36873/2007 Β΄1364/2007)»,  
Γ) Τελ αξηζ. 105/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε επηηξνπή  
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     ειέγρνπ ησλ παηδόηνπσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 
Γ) Τν αξηζ. 43685/9-7-2009 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο 
Β΄),  
Δ) Τν αξηζ. 27787/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «΄Δθηαθηνη έιεγρνη ζε παηδόηνπνπο κε ζρεηηθό ην 
αξηζ.19089/2014  
     έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ  ζηνπο παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο»,  
ΣΤ)Τν αξηζ. 6982/20-3-2015 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο ηνπηθήο απη/ζεο ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο «Αξκόδην όξγαλν επηβνιήο  
     θπξώζεσλ άξζξνπ 10 παξ.3 ηεο ΚΥΑ 36873/2007», 
Ε) Τηο αξηζ.15637/2016 & 16605/2016 εληνιέο ειέγρνπ 
Ζ) Τν Δληαίν Γειηίν Διέγρνπ Παηδόηνπνπ πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 
βάζεη 
     ηνπ επηηόπηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4-7-2016, 
 

Σην βεβαίωζη επανελέγτοσ (κωδικός έκθεζης 1938/C4579/29-6-2016) ηης 
ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ.      

    ΓΔΝ  ΒΔΒΑΗΩΝΔΣΑΗ ΠΑΡΑΒΑΖ  ηεο επηρείξεζεο «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο 
{Δπηρείξεζε παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο πξνρείξνπ γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο) } κε Σηεγαζκέλν θαη Υπαίζξην Παηδόηνπν» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαξρ.νδό 
Αςάινπ – Ξηθηαλήο ηεο θαο Θενράξε Θενραξνύιαο θαη ΓΗΑΠΗΣΩΝΔΣΑΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ζε εθαξκνγή ηεο παξ.3γ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΥΑ 36873/2-7-2007. 

 
     Τν παξόλ απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο λα 
ιάβεη γλώζε θαη λα πξνβεί ζε ηπρόλ ελέξγεηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 
36873/2007.  
 
                                           Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΩΝ 

 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 

             

2) Σο απιθμ. ππωη. 16725/04-07-2016  έγγπαθο, με ηα ζςνημμένα ζσεηικά,   ζηο οποίο 

αναθέπονηαι ηα εξήρ:  
             ΘΔΜΑ : «ΜΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΒΑΖ – ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ   
                                           ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ ΔΣΟΤ 2016» 
        ΄Δρνληαο ππόςε: 
 
Α) Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο Β΄) όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 
Β) Τελ αξηζ. Οηθ. 66287/27-11-2007 Δγθύθιην (72) ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο 
     ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή λέαο ΚΥΑ (36873/2007 Β΄1364/2007)»,  
Γ) Τελ αξηζ. 105/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε επηηξνπή  
     ειέγρνπ ησλ παηδόηνπσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 
Γ) Τν αξηζ. 43685/9-7-2009 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο 
Β΄),  
Δ) Τν αξηζ. 27787/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ  
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     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «΄Δθηαθηνη έιεγρνη ζε παηδόηνπνπο κε ζρεηηθό ην 
αξηζ.19089/2014  
     έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ  ζηνπο παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο»,  
ΣΤ)Τν αξηζ. 6982/20-3-2015 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο ηνπηθήο απη/ζεο ηνπ  
     Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο «Αξκόδην όξγαλν επηβνιήο  
     θπξώζεσλ άξζξνπ 10 παξ.3 ηεο ΚΥΑ 36873/2007», 
Ε) Τηο αξηζ.15637/2016 & 16605/2016 εληνιέο ειέγρνπ 
Ζ) Τν Δληαίν Γειηίν Διέγρνπ Παηδόηνπνπ πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 
βάζεη 
     ηνπ επηηόπηνπ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4-7-2016, 
 

Σην βεβαίωζη επανελέγτοσ (κωδικός έκθεζης 1901/C4575/29-6-2016) ηης 
ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ.      

    ΓΔΝ  ΒΔΒΑΗΩΝΔΣΑΗ ΠΑΡΑΒΑΖ  ηεο επηρείξεζεο «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο 
{Δπηρείξεζε παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο πξνρείξνπ γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο) } κε Υπαίζξην Παηδόηνπν» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαξρ.νδό Αξηδαίαο - 
Ξηθηαλήο ηεο «Παιίθνγινπ Κ.-Μάληδαξεο Β.Ο.Δ.» θαη ΓΗΑΠΗΣΩΝΔΣΑΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ζε εθαξκνγή ηεο παξ.3γ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΥΑ 36873/2-7-2007. 

 
     Τν παξόλ απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο λα 
ιάβεη γλώζε θαη λα πξνβεί ζε ηπρόλ ελέξγεηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 
36873/2007.  
 
                                           Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΩΝ 

 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 

   « 
                                 

3) Σο απιθμ. ππωη. 16843/05-7-2016  έγγπαθο,  ζηο οποίο αναθέπονηαι ηα εξήρ:  

                      ΘΔΜΑ : «ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ 
                                ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ ΔΣΟΤ 2016» 
        ΄Δρνληαο ππόςε: 
 
Α) Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο Β΄) όπσο ηζρύεη 
ζήκεξα, 
Β) Τελ αξηζ. Οηθ. 66287/27-11-2007 Δγθύθιην (72) ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή λέαο ΚΥΑ (36873/2007 
Β΄1364/2007)»,  
Γ) Τελ αξηζ. 105/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε 
επηηξνπή ειέγρνπ ησλ παηδόηνπσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 
Γ) Τν αξηζ. 43685/9-7-2009 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 
ηεύρνο Β΄),  
Δ) Τν αξηζ. 27787/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «΄Δθηαθηνη έιεγρνη ζε παηδόηνπνπο κε ζρεηηθό ην 
αξηζ.19089/2014 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ  ζηνπο παηδόηνπνπο 
ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο»,  
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ΣΤ) Τν αξηζ. 6982/20-3-2015 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο ηνπηθήο απη/ζεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο «Αξκόδην όξγαλν επηβνιήο 
θπξώζεσλ άξζξνπ 10 παξ.3 ηεο ΚΥΑ 36873/2007»,  
Ε) Τελ Αξηζ.24/23425/14-9-2016 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
Ζ) Τν αξηζ.14635/13-6-2016 έγγξαθν καο γηα απνζηνιή βεβαίσζεο ειέγρνπ θαη 
 
Σην αριθ.16297/29-6-2016 αίηηζη ηοσ με ηην οποία καηέθεζε ηην βεβαίωζη 
επανελέγτοσ (κωδικός έκθεζης 1915/C4571/29-6-2016) ηης ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ.      
 
ΓΗΑΠΗΣΩΝΔΣΑΗ Ζ ΤΜΜΟΡΦΩΖ   ηεο επηρείξεζεο κε άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο  σο Αλαςπθηήξην κε πξνζζήθε ιεηηνπξγίαο παηδόηνπνπ ζην αγξόθηεκα 
Πηπεξηάο ζην όλνκα ηνπ   Φαξαιακπίδε Διεπζεξίνπ ζε εθαξκνγή ηεο παξ.3γ ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο ΚΥΑ 36873/2-7-2007.  
 
      Τν παξόλ απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο λα 
ιάβεη γλώζε θαη λα πξνβεί ζε ηπρόλ ελέξγεηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 
36873/2007.  
                                 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΩΝ 
 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 

 

  

         

4) Σο απιθμ. ππωη. 17626/13-7-2016 έγγπαθο, ζηο οποίο αναθέπονηαι ηα εξήρ:  

                       ΘΔΜΑ : «ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ 
                                ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ ΔΣΟΤ 2016» 
        ΄Δρνληαο ππόςε: 
 
Α) Τηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 ηεύρνο Β΄) όπσο ηζρύεη 
ζήκεξα, 
Β) Τελ αξηζ. Οηθ. 66287/27-11-2007 Δγθύθιην (72) ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή λέαο ΚΥΑ (36873/2007 
Β΄1364/2007)»,  
Γ) Τελ αξηζ. 105/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε 
επηηξνπή ειέγρνπ ησλ παηδόηνπσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 
Γ) Τν αξηζ. 43685/9-7-2009 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-2007 
ηεύρνο Β΄),  
Δ) Τν αξηζ. 27787/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «΄Δθηαθηνη έιεγρνη ζε παηδόηνπνπο κε ζρεηηθό ην 
αξηζ.19089/2014 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ  ζηνπο παηδόηνπνπο 
ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο»,  
ΣΤ) Τν αξηζ. 6982/20-3-2015 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο νξγάλσζεο ηνπηθήο απη/ζεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο «Αξκόδην όξγαλν επηβνιήο 
θπξώζεσλ άξζξνπ 10 παξ.3 ηεο ΚΥΑ 36873/2007»,  
Ε) Τν Δληαίν Γειηίν Διέγρνπ ηνπ παηδόηνπνπ (ακηγήο) πνπ ζπληάρζεθε ζηηο 6-6-2014 
θαη ην από 13-6-2014 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο κε ζέκα «Γηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ 
ζε παηδόηνπνπ» ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ην 
αξηζ.19086/12-7-2014 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο πξνο ηελ ελδηαθεξνκέλε, 
Ζ) Τν αξηζ.14636/13-6-2016 έγγξαθν καο γηα απνζηνιή βεβαίσζεο ειέγρνπ θαη 
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Σην αριθ.17050/7-7-2016 αίηηζη ηης με ηην οποία καηέθεζε ηην βεβαίωζη 
επανελέγτοσ (κωδικός έκθεζης 229/C4576/29-6-2016) ηης ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ.      
 
ΓΗΑΠΗΣΩΝΔΣΑΗ Ζ ΤΜΜΟΡΦΩΖ  ηεο επηρείξεζεο κε άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο  σο Παηδόηνπνο ζηελ Αξηδαία νδόο Παύινπ Μειά 10 ζην όλνκα ηεο  
Καξαζαββίδνπ Αγγειηθήο ζε εθαξκνγή ηεο παξ.3γ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΥΑ 36873/2-7-
2007..   
 
            Τν παξόλ απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 
λα ιάβεη γλώζε θαη λα πξνβεί ζε ηπρόλ ελέξγεηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 
36873/2007.  
                                 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΟΣΟΠΩΝ 
 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 

 

          Μεηά ηελ αλαθνίλσζε  ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, κε ηα ζπλεκκέλα ζρεηηθά,  
έθιεηζε ε  ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ.  
                                       
                            Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμ. αξηζκ. 41/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α θ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 19-08-2016 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
      ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 


