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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 19/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους
2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/21.10.2011 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται
ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων
ήταν:
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Ονοματεπώνυμο
Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Δήμητσας Δημήτριος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
Δημητριάδης Χρήστος
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Χλιούμης Ανδρέας
Πλιάκος Αστέριος
Μπογδάνος Κων/νος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Καπλάνης Θωμάς
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος
Σταμούδης Ελευθέριος
Λιόντας Γεώργιος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Βαγιωνάς Αθανάσιος

Γκολόης Γεώργιος
Μπάτσιος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αναστασία
Βογιατζή, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι
Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι
των κάτωθι Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Δ.Κ. Ορμύλιας β)
Ρόκκου Άννα, Δ.Κ. Πολυγύρου.
Αριθμός θέματος: 1ο
Αριθμός Απόφασης : 431

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
προϋπολογισμού

και

αναμορφώσεις

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος,
εισηγούμενος το 1ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε ότι: «ΘΕΜΑ: «Αποδοχές
χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού». (Εισηγ.: κ. Βορδός).
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βορδός έχει τον λόγο, σας έχουν διανεμηθεί και συμπληρωματικά.
ΒΟΡΔΟΣ: Κ. Πρόεδρε εισηγούμαι στο Σώμα, την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και
αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου οι σχετικές διατάξεις, άρθρα 155
έως 161 του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2011
ως εξής, αύξηση των παρακάτω ΚΑΕ εσόδων από τέλη δικαιώματα και εμποροπανηγύρεις
κατά ποσό 380,40 € αύξηση του ΚΑΕ εσόδων παράβολα, υποβαλλόμενα για χορήγηση
χρηματικής διευκόλυνσης χρεών με ποσό 41,20 € μεταφορά πιστώσεων από τους ΚΑΕ
στατική μελέτη με προσθήκη τριών αιθουσών στις Καλύβες (δεν ακούγεται) και
αρχιτεκτονική μελέτη για την προσθήκη τριών αιθουσών στις Καλύβες με ποσό 8.597,70 €
καθώς επίσης και της ηλεκτρολογικής μελέτης του έργου για την προσθήκη τριών αιθουσών
με 4.243,50 € στο αποθεματικό και αποθεματικό μεταφορά πλέον στους τίτλους,
αλλάζουμε μόνο τους τίτλους σε αντίστοιχες μελέτες οι οποίες θα αφορούν πλέον το
εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Καλυβών που είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μέχρι τα μέσα
του επομένου μήνα την πρόταση μας για την χρηματοδότηση του σχολείου, επίσης
επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης με ποσό 40.000,00 € από το
αποθεματικό. Επίσης εισηγούμαι στο Σώμα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είκοσι είπαμε,
ΒΟΡΔΟΣ: Σαράντα γράφει εδώ, ναι συγγνώμη διορθώνω 20.000,00 € εν πάση περιπτώσει
είναι τυπογραφικό λάθος, επιβεβαιώνω το 20.000,00 €. Επίσης εισηγούμαι λήψη
απόφασης συνεχίζοντας είναι ένα ένθετο που σας έχει δοθεί, για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου με τους εξής τίτλους, μελέτη και αναβάθμιση ανακαίνιση
θεάτρου Πολυγύρου ποσού 140.000,00 € πρόκειται για προγραμματική σύμβαση, επισκευή
δημοτικών καταστημάτων με ποσό 24.600,00 € επέκταση νεκροταφείου Ταξιάρχη με ποσό
24.600,00 € επέκταση νεκροταφείου Ορμύλιας με ποσό 24.600,00 € διάνοιξη οδού για
παραλία Καλυβών με ποσό 24.600,00 € καθαρισμός ρεμάτων με ποσό 24.600,00 €,
χρηματοδότηση μελετών γεωτρήσεων μεταφοράς ύδατος και δεξαμενών για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007/2013 με ποσό 139.949,25 €
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα δημοτικά διαμερίσματα με ποσό 24.600,00 €
μελέτη για την δημιουργία δικτύων μουσείων με ποσό 24.000 € και αυτό προγραμματική
σύμβαση. Είναι συνολικού ποσού 431.549,25 € ποσό το οποίο θα μεταφερθεί από τον
κωδικό των ασφαλτοστρώσεων και εν μέρει από τις εισπράξεις από πώληση ακίνητων του
Δήμου ισόποσα, παρακαλώ το Σώμα για την έγκριση των αναμορφώσεων,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Καπλάνη.
ΚΑΠΛΑΝΗΣ: Πρόεδρε, επειδή σήμερα έρχονται πολλά θέματα που αφορούν μελέτες και
βλέπω και εδώ στο έντυπο το οποίο μας διανεμήθηκε λίγο πριν την Συνεδρίαση και
προστίθεται κάποιες τέτοιες μελέτες, αναρωτιέμαι πραγματικά αν τα χρήματα τα οποία
πρόκειται να αποφασίσουμε σήμερα να διατεθούν θα πιάσουν τόπο, δηλαδή καλούμαστε
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σήμερα να αποφασίσουμε για την ανάθεση μιας σειράς μελετών με σοβαρά ποσά χωρίς αν
υπάρχει και θα αναφερθώ σε ένα από αυτά τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, για
τα επόμενα θα μιλήσουμε στην συνέχεια της Συνεδρίασης όταν έρθει η ώρα, βλέπω εδώ
μελέτη για αναβάθμιση ανακαίνιση θεάτρου, υποθέτω ότι μιλάτε για το κλειστό θέατρο
Πολυγύρου, ποσού 140.000,00 € θα δώσουμε δηλαδή 140.000,00 € να κάνουμε μια μελέτη
για την αναβάθμιση και ανακαίνιση του θεάτρου που χρειάζεται να γίνει, χωρίς όμως να
ξέρουμε αν έχουμε εξασφαλίσει ότι θα βρούμε και τα χρήματα για να το κάνουμε?
140.000,00 € βλέπω εγώ στο έγγραφο, ωραία αν δεν μπήκε ο φπα σίγουρα είναι συν το
ποσοστό του φπα, μιλάμε λοιπόν για κάποια ποσά τα οποία σίγουρα ο Δήμος, δεν τα έχει,
δεν του περισσεύουν, ανέφερε προηγουμένως ο Δήμαρχος πως είναι η κατάσταση η
οικονομική του Δήμου και των περισσοτέρων Δήμων στην Ελλάδα, θέλω λοιπόν να ρωτήσω
για αυτό συγκεκριμένα και το ίδιο ερώτημα θα θέσω και όταν έρθει η σειρά για τα
υπόλοιπα θέματα, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση από την πλευρά της Δημοτικής
Αρχής, ότι θα καταφέρουμε να εκτελέσουμε αυτό το έργο προκειμένου να δώσουμε τώρα
140.000,00 € για να κάνουμε μια μελέτη για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του δημοτικού
θεάτρου, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την στιγμή που ανέλαβα τον νέο Δήμο Πολυγύρου ασχολήθηκα ιδιαίτερα
με το θέμα του θεάτρου το θέατρο έχει σοβαρά στατικά προβλήματα και αρχιτεκτονικά
πέρα από την όψη την οποία παρουσιάζει, απευθυνθήκαμε στο πολυτεχνείο, στο
πανεπιστήμιο ήρθανε οι καθηγητές εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε όπως είπατε
πράγματι μια μελέτη των 10.000,00 € ή των 20.000,00 €, αλλά δεν λύεται το θέμα, η άποψη
αυτών είναι ότι πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα περιλαμβάνει καις
τακτικά και αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά, πρέπει ουσιαστικά δηλαδή να γίνει το θέατρο
εξ αρχής. Τώρα για να σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε νομίζω ότι το κλειστό θέατρο του
Πολυγύρου είναι αυτό που ουσιαστικά σηματοδοτεί κεντρικό πολιτισμό σε επίπεδο του
νέου Δήμου και πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό. Είχε βγει την άλλη φορά ένα
πρόγραμμα για τον πολιτισμό εκτιμούμε ότι θα ξαναβγεί πάλι δεύτερο πρόγραμμα, γιατί?
Γιατί το πρώτο πρόγραμμα το οποίο βγήκε στον αέρα ουσιαστικά επιδοτηθήκανε
αρχαιολογικά μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και αρχαιολογικές εταιρίες, έχουμε την
διαβεβαίωση ότι θα βγει στον αέρα και καινούργιο πρόγραμμα το οποίο θα αφορά βέβαια
τον πολιτισμό και θα έλεγα όλοι οι συνάδελφοι να συναποφασίσουμε να ακουμπήσουμε σε
αυτό που λέγεται κλειστό θέατρο Πολυγύρου, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω εύχομαι και
Δήμαρχος να μην είμαι, όποιος Δήμαρχος να είναι και στο μέλλον να έχει στα χέρια του το
2013, γιατί θα παραταθεί οπωσδήποτε το 2007/2013 μια ολοκληρωμένη μελέτη που
πραγματικά θα κάνουμε ένα πραγματικό θέατρο, εκτός αν θέλετε να συζητήσουμε για να
κάνουμε θέατρο εξ’ απαρχής, γιατί η εικόνα αυτή του θεάτρου σήμερα δεν νομίζω ότι τιμά
κανέναν, εγώ έφερα και μηχανολόγους μου είπαν με 10.000,00 € μπορεί να μας κάνει και
τον κλιματισμό, έφερα και έναν μηχανικό από εδώ από την περιοχή ο οποίος μπορεί να μας
κάνει και αυτός μια μελέτη με 10.000,00 € και 15.000,00 € αλλά δεν λύεται το πρόβλημα
του θεάτρου με αυτά τα τεχνικά δεδομένα. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να γίνει μια
ολοκληρωμένη μελέτη για αυτό κάνουμε προγραμματική σύμβαση με το πανεπιστήμιο για
να μην υπάρχει πρόβλημα και με την διαφάνεια και να διαχέεται οτιδήποτε, να γίνει μια
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σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη και όποια διοίκηση υπάρχει στον Δήμο να την
χρησιμοποιήσει ώστε πραγματικά το κλειστό θέατρο Πολυγύρου να γίνει κόσμημα για την
περιοχή, αυτή είναι η άποψη μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει και κ. Μπογδάνος, ορίστε κ. Καπλάνη.
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κ. Πρόεδρε ουσιαστικά στην απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,
αρχίζουμε και συζητάμε θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι οι προγραμματικές που
ακολουθούνε στο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μου επιτρέπεις Κώστα, αν μου επιτρέπεις λίγο, αυτό θα λειτουργήσει τρία
χρόνια η πληρωμή έτσι? Θα είναι σταδιακή.
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Και για το θέατρο και για την δημιουργία του δικτύου μουσείων, όπως και τα
άλλα τα ζητήματα, επειδή θα τοποθετηθούμε στα ζητήματα αυτά, είναι θέματα της
ημερήσιας διάταξης και έχουν να κάνουν σε σχέση με την έγκριση των προγραμματικών
συμβάσεων για τα τέσσερα τουλάχιστον από αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και επειδή έχουμε και κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε
σε σχέση για να τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά, επειδή λοιπόν θα πρέπει να πούμε, ότι
για τα ζητήματα αυτά να παραμείνει η θέση μας ανοικτή, αν θα συμφωνήσουμε όταν θα
συζητήσουμε τα θέματα αυτά, αν θα συμφωνήσουμε στην αναγκαιότητα υπογραφής
αυτών των προγραμματικών συμβάσεων να θεωρηθεί και η ψήφος μας θετική όσον αφορά
τα ζητήματα αυτά στις αναμορφώσεις προϋπολογισμού που έχουν να κάνουν με την μελέτη
αναβάθμισης και ανακαίνισης του θεάτρου με την χρηματοδότηση και των μελετών που
αφορούν το πρόγραμμα της δημιουργίας του δικτύου μουσείων, αυτά που έχουν να κάνουν
σε σχέση με τις προγραμματικές συμβάσεις, εάν από τις ερωτήσεις που θα κάνουμε, από
τις διευκρινήσεις που θα μας δοθούν συμφωνήσουμε, τότε να θεωρηθεί και η ψήφος μας
θετική, διαφορετικά εάν διαφωνήσουμε να θεωρηθεί αρνητική σε αυτά τα συγκεκριμένα
σημεία, νομίζω ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε τώρα στα ζητήματα αυτά και να
συζητήσουμε το θέμα της ανακαίνισης του θεάτρου αφού είναι θέμα ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τα επιπλέον που έχει, άρα για τα επιπλέον που έχει (δεν ακούγεται) ορίστε
υπάρχει ένσταση
ΚΑΠΛΑΝΗΣ: Όχι δεν υπάρχει για αυτά, θέλω λίγο να συνεχίσω σε αυτό, γιατί ο κ.
Μπογδάνος καλά κάνει και εκφράζει την άποψη που εκφράζει, αλλά το θέτω το θέμα εδώ
διότι όταν πάμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού τέλος Οκτωβρίου και μάλιστα βάζουμε
για μια συγκεκριμένη μελέτη 140.000,00 € αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε από κάποιους
άλλους κωδικούς έτσι? Αν δεν υπάρχει η πιθανότητα μέσα στο 2011 εφόσον
συμφωνήσουμε αν ανατεθεί αυτή η μελέτη θεωρώ ότι είναι άκαιρο να έρχεται ένα τέτοιο
ζήτημα σήμερα, όσον αφορά δε την ουσία φυσικά και θα τα συζητήσουμε μετά, αλλά και
εδώ όσον αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να λάβουμε υπόψη αν θα
πρέπει σε μια τέτοια κίνηση εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, όλοι θέλουμε
το δημοτικό θέατρο Πολυγύρου το οποίο έχει κτιστεί εδώ και 26/27 χρόνια και να
αναβαθμιστεί και να ανακαινιστεί και τα γνωστά τα προβλήματα που ανέφερε είναι γνωστά
και κανείς δεν λέει όχι, ούτε νομίζω ότι κανείς από εμάς είναι περισσότερο ευαίσθητος στα
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θέματα πολιτισμού από τους υπόλοιπους, όλοι νομίζουμε ότι έχουμε την ίδια ευαισθησία,
αλλά λέμε ότι σε αυτούς τους καιρούς και αν δεν υπάρχει σίγουρη, αν δεν υπάρχει ένα
ενδεχόμενο σοβαρό να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, γιατί δεν πιστεύω ότι
κανείς μπορεί να σκεφτεί, ότι θα βάλει λεφτά ο Δήμος για να το κάνει, δεν νομίζω ότι
πρέπει να προχωρήσουμε και στην σύνταξη των μελετών, αν ανοίξει το πρόγραμμα που
είπε ο Δήμαρχος και αφορά και τέτοιου είδους πολιτιστικά κτίρια τότε ναι, να πάμε τότε να
προχωρήσουμε να ξεκινήσουμε την μελέτη, να κάνουμε τώρα μια μελέτη τόσο μεγάλη
140.000,00 € χωρίς να ξέρουμε αν πραγματικά θα μας δοθεί αυτή η δυνατότητα, θα
ήμουνα ο τελευταίος που θα έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνει ένα τέτοιο έργο αναβάθμισης
αυτής της κτιριακής εγκατάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό τον λόγο κ. Δήμαρχε ορίστε για να προχωρήσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα λεπτό, εγώ αντιλαμβάνομαι τις αιτιάσεις του κ. Καπλάνη, αλλά ήθελα να
πω το εξής,
ΚΑΠΛΑΝΗΣ: Δήμαρχε δεν κατηγορώ κανέναν,
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα εγώ ότι κατηγορείτε, να σας πω ότι το θέμα έρχεται τώρα, εμάς μας
προβλημάτισε από την ώρα που μπήκαμε, εδώ πήγα και βρήκα εγώ υποβρύχια να αντλούν
νερό υπόγεια, νερά να είναι κάτω τα υπόγεια και όταν ήρθαν οι καθηγητές εδώ τραβούσαν
τα μαλλιά τους, των στατικών. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μας πέσει και το κτίριο
κούφια να είναι η ώρα έτσι? Υπάρχει πρόβλημα κανένας δεν ξέρει σε τι κατάσταση στατικά
είναι το κτίριο., τόσα χρόνια με τα νερά, για αυτό είπαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη
μελέτη πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι το θέμα έρχεται σήμερα, γιατί περίμενα μέχρι τώρα
μήπως επιτέλους λειτουργήσει το πρόγραμμα Ελλάδα και θα αντλούσαμε χρήματα από
εκεί, μετά την διαβεβαίωση του κ. Καστανίδη ότι ξεχάστε πλέον, γιατί τον επισκέφθηκα στο
γραφείο του στην Θεσσαλονίκη εδώ και μου είπε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει πλέον
το πρόγραμμα Ελλάδα, άρα αυτό που έλεγε ο Ραγκούσης ότι θα γεμίσει η αυτοδιοίκηση με
εκατομμύρια € και θα λυθούν όλα τα προβλήματα μέσα από αυτήν την διαδικασία, ξέρετε
περιμένουμε να λύσουμε τα προβλήματα του αμιάντου, για τον Άγιο Πρόδρομο, τα
Βράσταμα, τα Σανά όλες αυτές τις περιοχές να ολοκληρωθούν, δυστυχώς δεν πρόκειται να
λειτουργήσει το πρόγραμμα Ελλάδα, τώρα πληροφορούμαι η λεγόμενη ΣΑΤΑ, το παλιό
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ οι οφειλές που υπάρχουν και ο τίτλος Ελλάδα που είχε δώσει ο κ.
Ραγκούσης στα πλαίσια του 3852 θα πάμε με μια κεντρική ονομασία δεν ξέρω πως θα
ονομαστεί και ανάλογα με τι χρήματα θα υπάρχουν και για αυτό λέω να ξεκινήσουμε σιγάσιγά διότι όταν θα γίνει η προκήρυξη και θα υπάρχει ανοικτό πρόγραμμα δεν νομίζω ότι μια
τέτοια μελέτη η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, μπορούμε να την προλάβουμε μέσα σε ένα
δίμηνο. Για αυτό λέω σιγά, σιγά να ξεκινήσουμε από τώρα με μια προγραμματική σύμβαση
με το πανεπιστήμιο ώστε εκ του ασφαλούς να έχουμε τουλάχιστον μια ετοιμότητα και από
ότι συζητήσαμε, θα υπάρχει ένας χρηματοδοτικός ορίζοντας τριετίας, επιτέλους
τουλάχιστον για τέτοιου είδους, για ένα τέτοιο κτίριο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, μπορεί
στον δρόμο να βρούμε και κανένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό, μπορεί να βγει αυτό το
πρόγραμμα Ελλάδα με αυτήν την καινούργια επωνυμία και να το χρηματοδοτήσουμε από
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εκεί μέσα, τι να κάνουμε να περιμένουμε και άλλο? Θέλετε να περιμένουμε και άλλο, να
πάμε στο 2012?
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Καπλάνη θα το δούμε και λίγο παρακάτω έτσι?

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων
202 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 431/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 7-11-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

