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Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 19/ 18 ΚΑΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   128/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 18ε  Καΐνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

3122/13.05.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, 

Πξφεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη απφληεο νη : α] 

Καιιίξε Μαξία θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Νηθφιανο  .  

  Σελ θα Καιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέκα 1ν :  Πεξί ππνβνιήο πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν ΒΔΙΟΤ 
ΒΟΥΑ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδωνγόλεζε θαη Ινηπέο 
Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 
          

Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην πξώην  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο 

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξφηαζεο ζην 

πξφγξακκα 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 72,74 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

 

         Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  αλωηέξω  ζέκα,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. 

ηελ θάησζη  εηζήγεζή ηνπ :  

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΚΑ: Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ 
Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή 
Αλαδσνγόλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4819/2021 (Α΄129) πθίζηαηαη αλάγθε 
εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκνύ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο, ησλ 
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ππαίζξησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηύσλ πεδή κεηαθίλεζεο, ησλ νδεύζεσλ 
δηαθπγήο, ρώξσλ εθηόλσζεο, ζεκείσλ πξνζσξηλήο πεξίζαιςεο θαη ζεκείσλ θαηαθπγήο ησλ πνιηηώλ εληόο 
ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ ησλ ΟΣΑ, σποτρεωτικά έως και την 31η.12.2022. 

Τπό ην πξίζκα απηό, ην Πξάζηλν Σακείν θαιεί ηνπο Γήκνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ζύκθσλα κε 
ηνλ Οδεγό Γηαρείξηζεο Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2022, A’ 
Πξόζθιεζε «ΥΔΓΗΑ ΑΣΗΘΖ ΠΡΟΒΑΗΚΟΣΖΣΑ (.Α.Π.)», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή 
Αλαδσνγόλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 

ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ πξόζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 
ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκo ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ» 
πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. (ύλνιν κε θπα: 37.200,00€) 
ηόρνο ηνπ .Α.Π. είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεκεία ησλ απαηηνύκελσλ δηακνξθώζεσλ, επεκβάζεσλ θαη 
θαηαζθεπώλ θαη ηηο πξνζβάζηκεο γξακκηθέο δηαδξνκέο κεηαμύ απηώλ ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ζε επίπεδν δήκνπ 
έλα δίθηπν πξνζβάζηκσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ αξρή ηεο «πξνζβάζηκεο αιπζίδαο» πξνο βαζηθέο θνηλόρξεζηεο 
θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο. 
Ωο Φνξέαο Δθπόλεζεο ηνπ .Α.Π. νξίδεηαη ν Γήκνο θαη είλαη αξκόδηνο γηα: 

i. Σε ζπγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ ΦΔΘ5553/2021. 

ii. Σελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ .Α.Π.  

iii. Σε δεκηνπξγία θαη δηάρπζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, έληππνπ θαη ςεθηαθνύ, γηα ηελ πιεξνθόξεζε 

ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο.  

iv. Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ .Α.Π., ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα 

ζπκπιήξσζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ .Α.Π. κέζσ ζύληαμεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο αλά ηξία (3) έηε. 

v. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ παξνρή ηνπ απαηηνύκελνπ 

πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ ζε απηή. 

vi. Σελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

.Α.Π. 

vii. Σελ ππνζηήξημε θάζε ηπρόλ άιιεο δηνηθεηηθήο ή ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα ηελ 

επηηπρή θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ .Α.Π. πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

Κε βάζε ηελ ΤΠΔΛ/ΓΚΔΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόθαζε Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
(ΦΔΘ Β’ 5553/2021) «Πεξηγξαθέο, όξνη θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο 
Πξνζβαζηκόηεηαο .Α.Π.» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 6, ε νκάδα εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ζπζηήζεη ν Γήκνο 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηειείηαη από ππεξεζηαθά ζηειέρε (κεραληθνύο, δηνηθεηηθά ζηειέρε θ.ιπ.), 
θαη ηπρόλ εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γήκνπ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ππό θαηάξηηζε 
.Α.Π. 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ .Α.Π. ν Φνξέαο Δθπόλεζεο δεκηνπξγεί ηνλ «Φάθειν .Α.Π.», ν νπνίνο, ζύκθσλα κε 
ην ΦΔΘ Β 5553/2021, απνηειείηαη από ηα αθόινπζα παξαδνηέα: 
Π.1: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ από ηελ νπνία ζα πξνθύςεη ε αλαγθαία βάζε θαη ε 
απαηηνύκελε πιεξνθνξία ώζηε λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη λα παξαθνινπζείηαη ζηε 
ζπλέρεηα ε πξόνδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .Α.Π. Σν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε, 
αληινύληαη από πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ελόο ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο 
(.Α.Π.), όπσο πνιενδνκηθέο, ζπγθνηλσληαθέο/θπθινθνξηαθέο, ζηάζκεπζεο, αζηηθώλ αλαπιάζεσλ θ.ιπ. θαη 
ζηξαηεγηθά ζρέδηα, όπσο Γ.Π.., Σ.Π.., Δ.Π.., .Β.Α.Θ., θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη 
πξόζθαηεο κειέηεο θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα κε επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα, ηόηε απηόο ή ν εθάζηνηε αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη ζρεηηθά ζηνηρεία από άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ΔΙ.ΣΑΣ) θαη από ζρεηηθέο 
έξεπλεο, όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό ΦΔΘ. 
ην Π.1.α ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
- Σερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο/αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ 
εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο (α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκόζηνπο Θ.Υ. ηνπ δήκνπ θαη (β) σο πξνο ηα δεκόζηα 
θηίξηα ή ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο ρξήζεηο ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλνπλ 
πξνζβάζηκα. ηελ Σερληθή Έθζεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 
- Θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνύκελσλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ ηνπ νηθείνπ 
Γήκνπ κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, θαηαγξαθή ησλ 
πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη εληνπηζκόο ηπρόλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκεο αιπζίδαο, κε 
ζπκπιεξσκαηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. 
- Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθώλ θαη πιεζπζκηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
ηεο πεξηνρήο (ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, πιεζπζκηαθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ππθλόηεηα δόκεζεο θ.ιπ.). 
ην Π.1.β πεξηιακβάλνληαη: 
- Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ζπλάξηεζε 
κε ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ. 
- Υάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθώλ αξρείσλ ηύπνπ shapefile κε βάζε ηα 
δηνηθεηηθά ηνπ όξηα, όπνπ ζα ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο. 
Π.2: ΠΡΟΣΑΗ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
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- Σερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο 
(α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκόζηνπο Θ.Υ. ηνπ δήκνπ θαη (β) σο πξνο ηελ πξόζβαζε ζηα δεκόζηα θηίξηα ή ζηα 
θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο ρξήζεηο ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα βάζεη 
ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Όια ηα παξαπάλσ ζπγθεληξώλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε ππνθεθάιαην Π.2α. 
ηνπ Παξαδνηένπ Π.2. 
- Υάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθώλ αξρείσλ ηύπνπ shapefile κε βάζε ηα 
δηνηθεηηθά ηνπ όξηα, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΦΔΘ Β’ 5553/2021. 
- Πίλαθαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, κεραληζκώλ θαη εηδηθώλ θαηαζθεπώλ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο. 
- Υξνλνδηάγξακκα, πξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο ησλ νξηδόκελσλ από ην .Α.Π. απαηηνύκελσλ 
δηακνξθώζεσλ θαη θαηαζθεπώλ, κέζσ (α) ζύληαμεο Αξρηηεθηνληθήο Κειέηεο θαη Κειέηεο Πξνζβαζηκόηεηαο 
θαη ηπρόλ άιισλ ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ κεηά ηελ παξάδνζε θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. θαη (β) αλάζεζε θαη 
πινπνίεζε έξγνπ κεηά ηελ παξάδνζε θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. Ο ρξόλνο πινπνίεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά 
ηα 2 έηε από ηελ παξάδνζε/παξαιαβή θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. 
Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .Α.Π. ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκεηαθέο θαη δελ απαηηνύλ 
αιιαγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  
Κε βάζε ηα αλσηέξσ, εισηγούμαστε:  

1. Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε εθπόλεζεο ηνπ .Α.Π. 

2. Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζε θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. 

3. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη φπσο εηδηθφηεξα ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο θαη εγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο ζην 

Χξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ» ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ηνπ .Α.Π. 

2.- Γεζκεχεηαη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή 
ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

3.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν,  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

   
Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 128/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

      

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                               ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

ΑΔΑ: Ω3ΡΚΩ9Π-ΖΓ6



                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο     

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω3ΡΚΩ9Π-ΖΓ6
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