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ΘΕΜΑ Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Π.Η.Δ  : Έγκριση  συζήτησης
θεμάτων  ως  προ  ημερήσιας
διάταξης.

484/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκαν  τα
θέματα.

Π.Η.Δ  1ο  : Έκδοση  ψηφίσματος
Υπέρ πληγέντων πλημμυροπαθών
Δυτικής Αττικής.

485/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ  : Εγκρίθηκε  το
κάτωθι ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο
Πρέβεζας, εκφράζει την βαθιά
του θλίψη και  οδύνη για τον
άδικο   χαμό  αθώων
συνανθρώπων  μας  στην
Δυτική  Αττική  από  την
πρόσφατη θεομηνία.
Συγχρόνως  εκφράζουμε  και
την  ειλικρινή  μας
συμπαράσταση  στους
συνανθρώπους μας που έχουν
πληγεί,  να  βρουν  τη  δύναμη
και  το  κουράγιο  να  κλείσουν
τις  πληγές  τους  που
προκάλεσαν  τα  ακραία
καιρικά φαινόμενα. 

Π.Η.Δ  2ο  :  Εξέταση  μετακίνησης
της θέσης του Χριστουγεννιάτικου
Χωριού, σύμφωνα με το αρ. Πρωτ.
33512/17-11-2017 έγγραφο .

486/2017  Αποφασίστηκε,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :
Α) Να  μην μεταφερθεί  το
Χριστουγεννιάτικο  Χωριό  σε
νέα  θέση  (μικρό  πάρκινγκ
στάθμευσης αυτοκινήτων  επί
των οδών Θεοφάνους και 21ης
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Οκτωβρίου,  πρώην
Κινηματογράφος “gloria”).
 ΟΜΟΦΩΝΑ : 
Β) Να  σχεδιαστούν
παράλληλες  δράσεις  τόσο
στον  αναφερόμενο  χώρο,  όσο
και σε άλλες θέσεις, μετά από
ουσιαστικό  διάλογο  και  να
εφαρμοστούν  άμεσα  όσες
υλοποιήσιμες  προτάσεις
προκύψουν  .
Γ) Να γίνει  προγραμματισμός
με την αρχή της νέας χρονιάς,
για το συγκεκριμένο θέμα.    

1o:  Συζήτηση  σχετικά  με  τον
επανακαθορισμό  των
Αρχαιολογικών  ζωνών  της
Αρχαίας Νικόπολης , μετά  από το
αρ.  Πρωτ.  23299/16-8-2017  αίτημα
του  Δημοτικού  Συμβούλου  κ.
Γεωργίου  Νίτσα  και  τη  σύμφωνη
γνώμη  του  συνόλου  της
Μειοψηφίας.

487/2017 Έγινε  διαλογική  συζήτηση
σχετικά με το θέμα, στο τέλος
της  οποίας  συμφώνησαν  όλοι
οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  να
επανέλθει  το  θέμα  προς
συζήτηση  όταν  αυτό   κριθεί
απαραίτητο ή  προκύψουν νέα
στοιχεία  που  αφορά  τον
καθορισμό και την οριοθέτηση
του Αρχαιολογικού Πάρκου.

2ο: Αποτίμηση  σε  χρήμα  και
απόδοση  στους  δικαιούχους
εργαζόμενους  του  Δήμου  ,  των
μέσων  προστασίας  και  του
γάλακτος  για  τα  έτη  2012  ,2013,
2014, 2015 και  2016 , σύμφωνα με
το  αρθ.  97   του  Ν.4483/2017,ΦΕΚ
τΑ΄, 107/ 31.07.17 , και  για  όσα εξ
αυτών  δεν έχουν αποδοθεί.

488/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

3ο:  Καθορισμός ενιαίου δημοτικού
τέλους  καθαριότητας  και
φωτισμού, για το έτος 2018.

 489/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

4ο: Καθορισμός  του  συντελεστή
φόρου  ηλεκτροδοτούμενων
χώρων, για το έτος 2018.

 490/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

5ο: Καθορισμός  τέλους  Ακίνητης
Περιουσίας  Δήμου  Πρέβεζας
(ΤΑΠ), για το έτος 2018.

 491/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

6ο: Καθορισμός  τέλους  Ύδρευσης
και  αποχέτευσης  του  Δήμου

 492/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.



Πρέβεζας, για το έτος 2018.
7ο:  Καθορισμός  τιμής
αποκατάστασης  ζημιών  στους
δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για
το έτος 2018.

 493/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

8ο: Καθορισμός   τέλους
καθαριότητας  στο   Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο, για  το έτος  2018.

 494/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

9ο:  Καθορισμός  τέλους  άρδευσης
του Δήμου Πρέβεζας,  για  το  έτος
2018.

495/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

10ο:  Καθορισμός  τιμής  χρήσης
βυτιοφόρου, για το έτος 2018.

 496/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

11ο: Καθορισμός  τέλους  χρήσης
πεζοδρομίων,  πλατειών,
περιπτέρων  και  λοιπών
κοινοχρήστων  χώρων  του  Δήμου
Πρέβεζας, για το έτος 2018.

497/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

12ο: Καθορισμός  τέλους  χρήσης
παραλιακών εκτάσεων του Δήμου
Πρέβεζας, για  το έτος 2018.

498/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

13ο: Καθορισμός  τέλους  στις
εμπορικές διαφημίσεις, για  το έτος
2018.

499/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

14ο Καθορισμός δημοτικού τέλους,
τέλεσης πολιτικών γάμων, για  το
έτος 2018.

500/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

15ο:  Καθορισμός  δημοτικού
τέλους,  δικαιώματος  βοσκής,  για
το έτος 2018.

501/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

16ο:  Καθορισμός  τροφείων
παιδικών  σταθμών,   για   το  έτος
2018.

502/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

17ο:  Καθορισμός   τέλους
προστασίας  και  περίθαλψης
αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας,
για  το   έτος   2018. 

503/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

18ο:  Καθορισμός  τελών
κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας,  για
το έτος 2018.

504/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

19ο: Καθορισμός δημοτικού τέλους
χρήσης  αθλητικών
εγκαταστάσεων, για  το έτος 2018.

505/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

20ο:  Καθορισμός  τιμής  τέλους 506/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το



χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων  για
την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου
εμπορίου, για το έτος 2018. 

θέμα.

21ο:  Αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας,
έτους 2017.

507/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

22ο:  Κατανομή  πίστωσης   στις
Σχολικές  Επιτροπές  για  την
κάλυψη  Λειτουργικών  δαπανών
έτους  2017  (Δ΄κατανομή),  των
Σχολείων  Α/θμιας  και  Β/θμιας
Εκπ/σης  του Δήμου Πρέβεζας. 

508/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

23ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του
Δήμου Πρέβεζας στην αύξηση του
μετοχικού  κεφαλαίου  της
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

509/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

24ο:  Έγκριση  επιστροφής
χρημάτων  σε  λογαριασμό
αδιάθετων  υπολοίπων  στη
Τράπεζα της Ελλάδος.

510/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

25ο:  Έγκριση  ανάκλησης
δέσμευσης  613/2017  οικ.  Έτους
2017.

511/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

26ο: Εξέταση  αίτησης  για
κατασκευή  πρόσβασης  στην  Τ.Κ
Βράχου.

512/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

27ο:  Κατάταξη  των  Αθλητικών
Εγκαταστάσεων  του  Δήμου
Πρέβεζας  σε  κατηγορίες  δυνάμει
των διατάξεων του Νόμου 4479/17 .

513/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

28ο:  Έγκριση  2ου
Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα
εργασιών  του   έργου:
{ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΖΕΦΥΡΟΥ  ΕΩΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ}.

514/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

29ο:  Έγκριση  Πρωτοκόλου
Προσωρινής  και  Οριστικής
Παραλαβής  του  έργου  :   {Δίκτυο
αποχέτευσης  ακαθάρτων  Δ.Δ
Θεσπρωτικού}.

515/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

30ο: Έγκριση  πρωτοκόλλου
οριστικής  παραλαβής  της

516/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.



υπηρεσίας  στα  πλαίσια  της
προμήθειας  με  τίτλο:  {Προμήθεια
ξυλείας  για  επισκευές  στη  ΔΕ
Πρέβεζας}.
31ο:  Έγκριση  πρωτόκολλου
παραλαβής  Υπηρεσίας  :
{ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ}.

517/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

32ο:  Έγκριση  πρωτόκολλου
παραλαβής  Υπηρεσίας  :
Μεταφόρτωση  και  μεταφορά
απορριμμάτων  Δήμου  Πρέβεζας
στο  ΧΥΤΑ  Καρβουναρίου  2017-18,
μηνός Οκτωβρίου 2017.

518/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

33ο:  Έγκριση  πρωτόκολλου
παραλαβής  Υπηρεσίας  :
Μεταφορά  ανακυκλώσιμων
δημοτικών  αποβλήτων
συσκευασίας  Δήμου  Πρέβεζας,
μηνός Οκτωβρίου 2017.

519/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

34ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλου
παραλαβής  υπηρεσίας:{Ιατρική
παρακολούθηση  στα  μέλη  του
ΚΑΠΗ  του  Δήμου  Πρέβεζας},  για
τον μήνα Οκτώβριο.

520/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

35ο:  Συγκρότηση   επιτροπής
προσωρινής   και  οριστικής
παραλαβής  του  έργου:
{ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ} του Δήμου Πρέβεζας,
αναδόχου  Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ.

521/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

36ο:  Συγκρότηση  επιτροπής
προσωρινής   και  οριστικής
παραλαβής  του  έργου:
{Δημιουργία  χώρου  άσκησης
Αθλητικών  και  Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Βράχου
Λυγιας του  Δήμου Πρέβεζας} του
Δήμου Πρέβεζας,  αναδόχου  Βασ.

522/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.



Γκαρτζωνη  & Σια Ε.Ε.
37ο:  Εξέταση  αίτησης  για
παράταση  μίσθωσης  δημοτικού
ακινήτου  στη  θέση  <ΛΕΥΚΕΣ>,
Τ.Κ. Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.

523/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

38ο:  Εξέταση  αίτησης  για
παράταση  μίσθωσης  δημοτικού
ακινήτου στη θέση <ΜΟΝΟΛΙΘΙ>,
Τ.Κ. Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.

524/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

39ο:  Έγκριση σύναψης μισθώσεων
με  την  εταιρεία  VICTUS  Α.Ε.  και
λύση  μισθώσεων  με  την  εταιρεία
VODAFONE.

525/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

40ο:  Διαγραφή  ποσού-λογιστική
τακτοποίηση,  λόγω  λήξης  της
μίσθωσης  θαλάσσιας  έκτασης  30
στρ.  στη  θέση  ΟΡΜΟΣ  ΣΟΓΩΝΟ
Δήμου Πρέβεζας.

526/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

41ο:  Διαγραφή  ποσού-λογιστική
τακτοποίηση,  λόγω  λήξης  της
μίσθωσης  θαλάσσιας  έκτασης  30
στρ.  στη  θέση  ΟΡΜΟΣ  ΣΟΓΩΝΟ
Δήμου Πρέβεζας.

527/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

42ο:  Έγκριση  διενέργειας
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
ειδών  διατροφής  Παιδικών
Σταθμών  και  δομών  της
ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π Δήμου Πρέβεζας για
το έτος 2018.

528/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

43ο:  Έγκριση  έκτακτης
-προσωρινής  παραχώρησης  της
χρήσης  του  αύλειου  χώρου
Ναυτικού  Μουσείου  Δήμου
Πρέβεζας  σε  αθλητικά  σωματεία
για θαλάσσια αθλήματα.

529/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

44ο:  Μεταβολές  Σχολικών
Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2018-2019.

530/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

45ο:  Έγκριση  υποβολής
προτάσεων  –  φακέλων,  αιτήσεων
υποψηφιότητας  ακτών  του Δήμου
Πρέβεζας,  στο  πρόγραμμα
{ΓΑΛΑΖΙΕΣ  ΣΗΜΑΙΕΣ}».  Έτους

531/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.



2018. 
46ο:  Έγκριση  αιτήματος
τροποποίησης της με αριθμό πρωτ.
317/8-2-2017  Απόφασης  Ένταξης
της  Πράξης  «Δομή  Παροχής
Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό
Φαρμακείο  -  Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με
Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ήπειρος  2014-2020»  και  έγκριση
τροποποίησης  των  σχετικών
Αποφάσεων  Υλοποίησης  με  Ίδια
Μέσα  της πράξης.

532/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

47ο:  Εξέταση  προσωρινής  /
έκτακτης  διάθεσης
κινηματογραφικής  αίθουσας
“ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ” του Πολιτιστικού
Κέντρου  του  Δήμου  Πρέβεζας
(πρώην  “ΟΑΣΙΣ”)  στο  σωματείο
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ”.

533/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

48ο:  Ορισμός  υπεύθυνου
λογαριασμού  για  την  υλοποίηση
της  Πράξης:  «Δομή  Παροχής
Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό
Φαρμακείο  -  Κοινωνικό
Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας  »
με  Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  και
προϋπολογισμό  243.360,00  €  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020 ».

534/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

49ο:  Έγκριση  διοργάνωσης
πολιτιστικής  εκδήλωσης  για  την
παρουσίαση  του  βιβλίου  της
συγγραφέως  Χαράς
Παπαβασιλείου-Κουμμούλη  με
τίτλο:  «Οι  ζωές  έξω  από  το
Κάστρο»,  έγκριση  δαπάνης  και
διάθεση πίστωσης.

535/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

50ο:  Έγκριση  διοργάνωσης
εκδήλωσης  στη  Μνήμη  του
Δωρητή Αναστασίου  Θεοφάνη και
έγκριση διάθεσης πίστωσης.

536/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.



51ο:  Έγκριση  διοργάνωσης
εκδηλώσεων  στο  πλαίσιο  των
Δράσεων  του  Χριστουγεννιάτικου
χωριού του Δήμου Πρέβεζας στην
Πλατεία  Ανδρούτσου και  πλατεία
Δικαστηρίων  ,  έγκριση  δαπάνης
και διάθεση πίστωσης.

537/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

52ο:  Πρόταση  για  ανάπτυξη
εμπορικών  χρήσεων  στο
Χριστουγεννιάτικο  Χωριό  Δήμου
Πρέβεζας, για το έτος 2017.

538/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

53ο:  Έγκριση  χριστουγεννιάτικης
εκδήλωσης  στις  17/12/2017  του
Κέντρου  Κοινότητας  του  Δήμου
Πρέβεζας,  για  παιδιά
νηπιαγωγείου-δημοτικού  με τίτλο
“Έχω εγώ...έχεις και εσύ!!!”.

539/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

54ο:  Εξέταση  αίτησης  για
επιστροφή  προσαυξήσεων  λόγω
ισχύος   αρθ.52  παρ.1  του
Ν.4483/2017.

540/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

55ο:  Έγκριση  διαγραφής
προστίμων  αυθαίρετης
κατασκευής  λόγω  περαίωσης
σύμφωνα με τον Ν.4178/13.

541/2017 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε το θέμα.

56ο:  Έγκριση  επιστροφής
χρημάτων  ,  ως  αχρεωστήτως
καταβληθέντων.

542/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

57ο:  Έγκριση  διαγραφής  κι
επαναβεβαίωση  χρεώσεων
οφειλετών από πρόστιμα ΚΟΚ.

543/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

58ο:  Έγκριση  μετακίνησης
δημάρχου  ,  για  υπηρεσία  εκτός
έδρας.

544/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ :  Εγκρίθηκε  το
θέμα.

                                                        

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                   ΚΟΣΜΑΣ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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