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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΧΠΗΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

     

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 1/2019 ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ 

Εωήρ ηος  Γήμος  Αλμωπίαρ 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 1/2019 ΘΔΜΑ_1o: ύνηαξη εηήζιαρ έκθεζηρ πεππαγμένων ηηρ 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ ηος Γήμος Αλμωπίαρ, 

έηοςρ 2018 (άπθπο 73 παπ.2 ηος Ν.3852/2010).  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 11 Ηοςνίος 2019 

εκέξα Σπίηη  θαη ώξα 13.00΄  μ.μ. ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, 

κε αξηζκό 1325/07-06-2019,  πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα 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: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

   1. Μπίλνο  Δεκήηξηνο  (Δήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Ε.Π.Ζ.) 

      1. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

 (Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

   2. αββίδεο Γεώξγηνο  (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

      2.   Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο     

 Ε.Π.Ζ.) 

   3. Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο(Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ 

       3. Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

   4.  Γεσξγίνπ Υξήζηνο(Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο ηεο Ε.Π.Ζ). 

     4. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

(Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)  

    (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ   

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. 

Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπίλνο Δεκήηξηνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

           ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Επηηξνπή 

Πνηόηεηαο Ζσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηόηεηάο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.  

           Πξνηείλσ λα ζπληάμνπκε ηελ  Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Επηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Ζσήο Δήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2018  θαη  λα ηελ ππνβάιινπκε 

ζην Δεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 
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          Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε 

ηεο, ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 

 
ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 

 

Δπιηποπή  Ποιόηηηαρ Εωήρ  

   

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 2018 

Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2  

ΑΡΗΓΑΗΑ 
 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

     ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα “Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο”  θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 73, ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο 

ζπλίζηαηαη ζε Δήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη είλαη 

απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ Πνηόηεηα Ζσήο, 

ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Δήκνπ. 

         Καηά ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Επηηξνπή 

Πνηόηεηαο Ζσήο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε  ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο. 

Εηδηθόηεξα, νη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο είλαη: 

A. Άδειερ καηαζηημάηων - λειηοςπγία μοςζικήρ 

η) ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά από 

πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

ηη) ε αλάθιεζε ή ε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Δήκνπ, 

ηηη) ε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ε αξκνδηόηεηα γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ απνθαζηζηηθώλ 

αξκνδηνηήησλ  ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο  (άξζξν 83, παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010). 

Β. Διζηγήζειρ ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο 
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η) γηα  ηε ιήςε θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ  ησλ άξζξσλ 79 &82 ηνπ Κ.Δ.Κ. 

ηη) γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

ηηη) γηα ζέκαηα ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηώλ πόιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, αλάπιαζεο πεξηνρώλ, πνιενδνκηθώλ 

επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδόηεζεο  πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, 

απνδεκίσζεο ξπκνηνκνύκελσλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε   

ρξήκα, πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) θαη έγθξηζεο 

πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, 

ηηη) γηα ζέκαηα θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο. 

      ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.3852/2010, ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ζπληάζζεη εηήζηα Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, όπνπ απνηππώλνληαη νη ελέξγεηεο νη ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

        Η έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ηηο ιεθζείζεο  απνθάζεηο  θαη 

πνηνηηθά πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

     ην πιαίζην όζσλ πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο θαη γηα ην έηνο 2018, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα δεδνκέλα:  
                                  

                                             ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ  

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ,  ΔΣΟΤ 2018 

 

  

ΤΝΘΔΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

ΑΛΜΧΠΗΑ, ΔΣΟΤ 2018 

1)  Μπίνορ  Γημήηπιορ – Ππόεδπορ 

2)  Παπούηογλος Νικόλαορ-Ανηιππόεδπορ 

4)  Μπάηζηρ Υπήζηορ, Σακηικό Μέλορ 

3)  Γούδηρ Γεώπγιορ, Σακηικό Μέλορ. 

5)  αββίδηρ Γεώπγιορ, Σακηικό Μέλορ 

6)  Σζιμηζιπίδηρ Γεώπγιορ, Σακηικό Μέλορ 

7)  Θεοδωπίδηρ Αναζηάζιορ, Σακηικό Μέλορ 

 

     Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο Γήμος Αλμωπίαρ, θαηά ην έηνο 2018, 

πξαγκαηνπνίεζε  πένηε  (5) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  έξι   (6) απνθάζεηο 

πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, όπσο ρνξεγήζεηο  πξνεγθξίζεσλ ή αλαθιήζεσλ 

αδεηώλ θαηαζηεκάησλ, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο,  θιπ. 

 ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΟΗ  ΛΖΦΘΔΗΔ  ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

A. Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ (άξζξν 73 παξ.1 ,πεξ. Α ηνπ 

Ν.3852/2010)  

-κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 “Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο”-  (ζπλνιηθά 2  απνθάζεηο) : 

 Αλάθιεζε αδεηώλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ειήθζεζαλ δπν (2) 

απνθάζεηο. 

 

Β. Διζηγήζειρ ζηο Γημοηικό ςμβούλιο (ζςνολικά 3 αποθάζειρ): 

      1.   Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, γηα παξαρώξεζε ζέζε ζηάζκεπζεο.      
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            Ειήθζεζαλ δπν (2) απνθάζεηο. 

2. Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο Λαηθώλ Αγνξώλ Δήκνπ. Ειήθζε  κία (1) απόθαζε.  

Γ.  Λοιπά Θέμαηα:  (ζςνολικά 1  απόθαζη):  

       1.   ύληαμε έθζεζεο  πεπξαγκέλσλ  ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, έηνπο 2018.    

             Ειήθζε  κία (1) απόθαζε    

             
 

ΑΝΑΛΤΣΘΚΑ, ΟΘ ΑΠΟΦΑΕΘ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ, ΕΣΟΤ 2018, 

ΚΑΣ' ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

1/18  
   

ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ 

ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο, έηνπο 2017 (άξζξν 

73 παξ. 2  ηνπ Ν.3852/2010) 

ύληαμε ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ  ηεο 

Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2017. 

 

2/18 
   

Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό 

πκβνύιην, γηα ηελ αζθάιεηα 

θαηαζηεκάησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

ζην πιαίζην ηεο ππ΄ αξηζ.3015/23-03-

2009 Τπνπξγηθήο  Απόθαζεο. 

 

 Εηζεγείηαη νκόθσλα  ζεηηθά  πξνο ην 

Δεκνηηθό πκβνύιην γηα  ηελ ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ Ρ40 θαηά κήθνο ηεο όςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο θαη 

κίαο ( 1 ) ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ρξεκαηαπνζηνιήο. 

 

3/18  
   

Εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 

Εκπνξηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο Δήκνπ Αικσπίαο,  γηα 

αλαθιήζεηο αδεηώλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ. 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

4/18 
 

 Εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 

Εκπνξηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο Δήκνπ Αικσπίαο,  γηα 

αλαθιήζεηο αδεηώλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ. 

Εμεηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, ζηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο, δίλεη ην εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα κέρξη ηεο 10/11/2018 

ηαθηνπνίεζεο ησλ απζαίξεησλ 

θαηαζθεπώλ βάζεο ηεο Έθζεζε απηνςίαο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηεο Τπεξεζίαο 

Δόκεζεο. Επίζεο από 10/11/2018 κέρξη 

θαη έσο  15/11/2018 ζα γίλεη  έιεγρνο από 

ηελ Πνιενδνκία ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο, ώζηε λα θαηαγξαθνύλ νη 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε 

βάζε ηελ Έθζεζε απηνςίαο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο. Εάλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί 

βεβαησκέλεο 15/11/2018, νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηα 

θαηαζηήκαηα, εγθξίλεη  ηελ αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
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θαηαζηεκάησλ ρσξίο ηε ιήςε άιιεο 

απόθαζεο από ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο 

Ζσήο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο. 

5/18 
   

Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό 

πκβνύιην, γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζε 

ζηάζκεπζεο γηα θάιπςε αλαγθώλ 

ηξνθνδνζίαο Καηαζηήκαηνο 

Εηζεγείηαη νκόθσλα  ζεηηθά  πξνο ην 

Δεκνηηθό πκβνύιην γηα  ηελ ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ Ρ40 θαηά κήθνο ηεο όςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη κίαο( 1 ) ζέζεο 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο 

κπξνζηά από ην θαηάζηεκα Εξγαζηήξην 

Ζαραξνπιαζηηθήο. 

6/18  
   

Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό 

πκβνύιην, ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ Δήκνπ 

Αικσπίαο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Εηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην 

Δεκνηηθό πκβνύιην ηελ έγθξηζε  ηνπ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ 

ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο. 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

  

         Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ζπγθξνηήζεθε  θαηόπηλ 

εθινγήο  ησλ κειώλ ηεο,  από ην Δεκνηηθό πκβνύιην,  ζύκθσλα κε ηελ  αξηζκ 

73/2017 Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Εηδηθήο πλεδξίαζεο, γηα ηελ πεξίνδν 

από 02-4-2017 έωρ 31-8-2019, βάζεη ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο).

 ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ε Επηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε  πένηε  (5) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  έξι (6) απνθάζεηο  θαη 

εηζεγήζεηο πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην. 

       

 Γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ απηώλ, ε Επηηξνπή 

ζπλεξγάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, όπσο 

ην ηκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο  θαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ. 

 ην πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηώλ απηώλ, επηδηώρζεθε, όρη κόλν ε επαξθήο 

θάιπςε ησλ ζεκάησλ, αιιά  θαη ε αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηώλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  πξνο αληηκεηώπηζε.   

       

  - Η αλσηέξσ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ λα ππνβιεζεί ζην Δεκνηηθό πκβνύιην πξνο 

ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 

     

 

 

ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Αριδαία 13-06-2019 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
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