
 

 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα 

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. 

11/16.7.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους 

δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Δέας Παύλος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Τσινάς Αργύριος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Πάνος Ιωακείμ 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

4 Λιόντας  Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Σειρά Εμμανουήλ, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

Μπόλματη. 

 

Αριθμός θέματος: 1ο 

ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΝ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ &  

8
η
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 

Αριθμός Απόφασης :235  

      

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο έκτακτο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 

και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, ανέφερε: 

«A. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14496/02.03.15 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 4.940,00€ για εκλογική 

αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25
ης
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Ιανουαρίου 2015. Θα πρέπει λοιπόν το Δ.Σ. με απόφασή του να αποδεχτεί το παραπάνω ποσό και να 

κάνει την ανάλογη τροποποίηση προϋπολογισμού όπως παρακάτω: 

 Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1211.005 «Επιχορήγηση του Δήμου Πολυγύρου για την 

κάλυψη δαπανών έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 

της 25ης Ιανουαρίου 2015» εγγράφει πίστωση ποσού 4.940,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.  

 

B. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 136950/5129/15.10.2013 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

ενέργειας και κλιματικής αλλαγής εντάχθηκε ο Δήμος Πολυγύρου στην πράξη «Αντιπυρική Προστασία 

Κοινοτικών και Προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» στο Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και 

αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις 

πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εγγράφηκαν στον 

Προϋπολογισμό οι πιστώσεις για τα 5 υποέργα που περιλάμβανε. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

115960/6041/22.10.2014 απόφαση του ίδιου Υπουργείου έγινε η 1η τροποποίηση της απόφασης 

ένταξης της πράξης αυτής, τροποποιώντας τις αντίστοιχες πιστώσεις στα 5 υποέργα. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση και στον προϋπολογισμό του Δήμου όπως παρακάτω: 

α) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.019 «Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου 

Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1’’Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 

πυρκαγιές’’  Υποέργο 1  " Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου 

Πολυγύρου» αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 13.100,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.013 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 

226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 1  " Αντιπυρική 

προστασία προστατευτικού δάσους  Δήμου Πολυγύρου» 

β) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.020 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο 

Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’  Υποέργο 2 " 

Αντιπυρική  προστασία Κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου’’ αυξάνει την πίστωση με το 

ποσό των 2.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.014 

‘’Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών 

εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’  Υποέργο 2 " Αντιπυρική προστασία 

κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου 

γ) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.021 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο 

Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’   Υποέργο 3 " 

Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου μειώνει την πίστωση με το 

ποσό των 16.900,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.015 

Πρόγραμμα  Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών  και 

Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1  "Βελτίωση των συνθηκών 

πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί 

καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 3 " Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών 

Δήμου Πολυγύρου 

δ)  Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.022 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο 

Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 4 " 

Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 133.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 

02.30.7322.016 Πρόγραμμα  Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία 
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Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν 

υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 4 " Αντιπυρική προστασία προστατευτικού 

δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου 

ε) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.023 Πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη  της 

Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου 

Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 

πυρκαγιές’’ Υποέργο 5 " Αντιπυρική Προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας  Δήμου 

Πολυγύρου μειώνει την πίστωση με το ποσό των 75.400,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.017 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη  της Ελλάδας 2007-2013  

Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 

Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 5 " Αντιπυρική 

προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας  Δήμου Πολυγύρου». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ. 14496/02.03.15 

Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, τις υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 136950/5129/15.10.2013 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 115960/6041/22.10.2014 αποφάσεις του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 Την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος 

 Την αποδοχή του ποσού των 4.940,00€ για εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που 

εργάστηκαν κατά την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015 

Το ανωτέρω ποσό θα κατατεθεί στο λογαριασμό 6233030020941 του Δήμου Πολυγύρου που 

τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατάστημα Πολυγύρου. 

 Την 8
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως παρακάτω: 

Α) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.06.00.1211.005 «Επιχορήγηση του Δήμου Πολυγύρου 

για την κάλυψη δαπανών έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών 

εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015» εγγράφει πίστωση ποσού 4.940,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα 

μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.  

Β) 

α) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.019 «Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη  της 

Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου 

Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 

πυρκαγιές’’ Υποέργο 1  " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» αυξάνει την 

πίστωση με το ποσό των 13.100,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 

02.30.7322.013 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία 

Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν 

υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 1  " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου 

Δήμου Πολυγύρου» 

β) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.020 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο 

Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 2 " 

Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό 

των 2.500,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.014  

"Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών 

εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 2 " Αντιπυρική προστασία 

κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου 

γ) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.021 Πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη  της 

Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου 

Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 
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πυρκαγιές’’ Υποέργο 3 " Αντιπυρική προστασία  κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου 

μειώνει την πίστωση με το ποσό των 16.900,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού 

στον Κ.Α. 02.30.7322.015 Πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική 

προστασία  Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 

"Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών 

εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 3 " Αντιπυρική  προστασία 

κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου 

δ)  Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.022 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου 

Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 

πυρκαγιές’’ Υποέργο 4 " Αντιπυρική  προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου 

Πολυγύρου αυξάνει την πίστωση με το ποσό των 133.800,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του 

Αποθεματικού στον Κ.Α. 02.30.7322.016 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη  της Ελλάδας 2007-2013  

Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 

Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’  Υποέργο 4 " Αντιπυρική 

προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου 

ε) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1319.023 Πρόγραμμα Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013  Αντιπυρική προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο 

Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’ Υποέργο 5 " 

Αντιπυρική Προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας  Δήμου Πολυγύρου μειώνει την πίστωση 

με το ποσό των 75.400,00€ την οποία μεταφέρει ισόποσα μέσω του Αποθεματικού στον Κ.Α. 

02.30.7322.017 Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  Αντιπυρική προστασία 

Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν 

υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές’’  Υποέργο 5 " Αντιπυρική προστασία προστατευτικού 

δάσους Γαλάτιστας  Δήμου Πολυγύρου. 

Το Αποθεματικό μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Αποθεματικό μετά την 7
η
 αναμόρφωση:    0,00€ 

 
8

η
 Αναμόρφωση         :                             -0,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  0,00€ το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 235/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 19-8-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΧΦΩΞΜ-ΚΔΦ
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