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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 5/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηπέληε (25) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 5/21.2.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ
Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β)
Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) Μειαλδίλνο Ηωαθείκ,
Βξαζηάκωλ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Σπξνβνύδεο Ηωάλλεο, Βάβδνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ όια ηα θαηεπείγνληα ζέκαηα θαη κέρξη ην ππ’
αξηζ.16ν ηαθηηθό ζέκα, πνπ αθνξνύζε ζηηο ζπγρωλεύζεηο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 19:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη
ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα
ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 16ν
Αξηζκόο Απόθαζεο : 93

πγρώλεπζε ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Με ην
δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87 η. Α΄) νξίδνληαη ηα εμήο: «Δηδηθά
γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, απηέο ζπγρωλεύνληαη ζε δύν λνκηθά πξόζωπα, έλα γηα ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο πξωηνβάζκηαο θαη έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, ηελ θαηαλνκή ηωλ
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πηζηώζεωλ, ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο, δηθαηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ ηωλ
πάζεο θύζεωο εζόδωλ θαη εμόδωλ, θαζώο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Από ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο γηα ηε ζπγρώλεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ην λέν λνκηθό πξόζσπν ζην νπνίν ζπγρσλεύζεθαλ ηα άιια, ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο
θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε, ζε όια ελ γέλεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ
ζπγρσλεπζέλησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, εμνκνηνύκελν κε θαζνιηθό δηάδνρν.
Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη από ην λέν λνκηθό πξόζσπν ρσξίο θακία εηδηθόηεξε
δηαηύπσζε γηα ηε ζπλέρηζε από απηό.
Ζ ζύζηαζε ησλ λέσλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243 ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ηνπ άξζξνπ 240
ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006 -ΦΔΚ 114 η. Α΄).
Οη ππό ζπγρώλεπζε ζρνιηθέο επηηξνπέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λένπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ είλαη νη εμήο:
1.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 226/1990 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ζπζηάζεθε
Ν.Π.Γ.Γ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ηελ επσλπκία: «Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή
Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Πνιπγύξνπ», ηνπ νπνίνπ ν ζθνπόο, ε
πεξηνπζία, νη πόξνη θ.α. νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 16547/1990 ηνπ Ννκάξρε Φαιθηδηθήο ην νπνίν
δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 15/21.1.1991 η. Β΄.
2.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 227/1990 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ζπζηάζεθε
Ν.Π.Γ.Γ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ηελ επσλπκία: «Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή
ΔΠΑ.Λ.-.Δ.Κ.-Η.Δ.Κ. Πνιπγύξνπ», ηνπ νπνίνπ ν ζθνπόο, ε πεξηνπζία, νη πόξνη θ.α. νξίδνληαη ζηελ
απόθαζε 16549/1990 ηνπ Ννκάξρε Φαιθηδηθήο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 15/21.1.1991 η.
Β΄.
3.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 50/2002 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ζπζηάζεθε
Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Πνιπγύξνπ», ηνπ νπνίνπ ν ζθνπόο, ε πεξηνπζία, νη πόξνη, θ.α.
νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 4204/2002 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία
δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 1243/23.9.2002 η. Β΄.
4.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 29/1991 απόθαζε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γαιάηηζηαο, ζπζηάζεθε
Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνηλόηεηαο Γαιάηηζηαο»,
ηνπ νπνίνπ ν ζθνπόο, ε πεξηνπζία, νη πόξνη, θ.α. νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 15485/1991 ηνπ Ννκάξρε
Φαιθηδηθήο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 932/13.11.1991 η. Β΄.
5.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 11/1991 απόθαζε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Οξκύιηαο, ζπζηάζεθε

Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Οξκύιηαο», ηνπ νπνίνπ
ν ζθνπόο, ε πεξηνπζία, νη πόξνη, θ.α. νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 2445/1991 ηνπ Ννκάξρε
Φαιθηδηθήο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 134/8.3.1991 η. Β΄.
6.Με ηελ ππ’ αξηζκ. 15/1991 απόθαζε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παιαηόρσξαο,
ζπζηάζεθε Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Παιαηόρωξαο», ηνπ
νπνίνπ ν ζθνπόο, ε πεξηνπζία, νη πόξνη, θ.α. νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 7304/1991 ηνπ Ννκάξρε
Φαιθηδηθήο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ 445/24.6.1991 η. Β΄.
Οη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο, ησλ Σρνιηθώλ κνλάδσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο απηνηειή Ν.Π.Γ.Γ. θαηαξγνύληαη θαη ζπγρσλεύνληαη ζε κία
Σρνιηθή Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Πνιπγύξνπ»
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά.
Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87 η. Α΄)
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 243 ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006 -ΦΔΚ
114 η. Α΄).
Τηο ζπζηαηηθέο πξάμεηο ησλ θαηαξγνύκελσλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ πξώελ Γήκσλ
Πνιπγύξνπ, Αλζεκνύληα, Εεξβνρσξίσλ θαη Οξκύιηαο
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τελ ζπγρώλεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ β΄ εδαθίνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/10
(ΦΔΚ 87 η. Α΄) ησλ θάησζη Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: α) «Δληαία Σρνιηθή
Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Πνιπγύξνπ», β) «Δληαία Σρνιηθή
Δπηηξνπή ΔΠΑ.Λ.-Σ.Δ.Κ.-Η.Δ.Κ. Πνιπγύξνπ», γ) «Σρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Πνιπγύξνπ», δ) «Σρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Κνηλόηεηαο Γαιάηηζηαο», ε) «Σρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Οξκύιηαο», ζη)
«Σρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Παιαηόρσξαο» θαη ηε ζύζηαζε λένπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ ζην Γήκν Πνιπγύξνπ σο εμήο:
1. Δπωλπκία: «ρνιηθή Δπηηξνπή ζρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Πνιπγύξνπ».
2. θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη:
Ζ δηαρείξηζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαζαξηόηεηαο,
ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, ηειεθώλνπ, απνρέηεπζεο, αλαιώζηκσλ πιηθώλ θ.ι.π., ησλ
ζρνιείσλ.
Ζ εθηέιεζε κηθξώλ έξγσλ ή εξγαζηώλ γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ.
Ζ απνθαηάζηαζε θζνξώλ θαη δεκηώλ ησλ επίπισλ, εμνπιηζκνύ θαη γεληθά ησλ ζρνιηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ θξνληίδα γηα ηελ εμεύξεζε άιισλ πόξσλ θαη ν εθνδηαζκόο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε
έπηπια θαη ζθεύε, κε βηβιία γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη γεληθόηεξα ε ιήςε όισλ ησλ
κέηξσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ.
3. Γηνίθεζε ηνπ λένπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ:
Τν λέν Ννκηθό Πξόζσπν ζα δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν απνηειείηαη από
έληεθα (11) κέιε ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ην νπνίν ζα
απαξηίδεηαη:
α) Από ηξεηο (3) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο
β) Από δύν (2) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο (δηόηη αλ ηα κέιε ηνπ Γ.Σ.
είλαη πάλσ από πέληε, δύν ηνπιάρηζηνλ κέιε νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία).
γ) Από δύν (2) Γηεπζπληέο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθ ησλ πέληε
αξραηνηέξσλ.
δ) Από έλαλ (1) εθπξόζωπν ηωλ πιιόγωλ Γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ ηωλ ζρνιείωλ (αλ
δελ ππάξρεη εθπξόζσπνο Έλσζεο Γνλέσλ).
ε) Από δύν (2) Γεκόηεο ή θαηνίθνπο, ρξήζηεο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Ν.Π. ή θαηνίθνπο κε
αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλωληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπό
ηνπ Ννκηθνύ πξνζώπνπ.
ζη) Από ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1)εθπξόζωπν ηωλ καζεηηθώλ θνηλνηήηωλ γηα ηα ζρνιεία
ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
4. Πόξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη:

Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ από ηνπο ΚΑΠ
ε ηπρόλ έθηαθηε επηρνξήγεζε από ην Γήκν, ην ύςνο ηεο νπνίαο δηακνξθώλεηαη
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο.
θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θαη θιεξνδνζίεο
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εηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηώλ, πνπ παξέρεη ην Ν.Π.Γ.Γ.
πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
πξνγξάκκαηα.
5. Πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ, θαζώο θαη θάζε άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί
ζην λνκηθό πξόζσπν.
6. Δθπξνζώπεζε
Τν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε
δεκόζηα αξρή θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν.
Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη από ην λέν λνκηθό πξόζσπν ρσξίο θακία εηδηθόηεξε
δηαηύπσζε γηα ηε ζπλέρηζε από απηό.
Με ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ Πνιπγύξνπ.
H παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 93/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 8 -3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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