
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απϊ ςξ ποακςικϊ ςηπ 2/9-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ. 

ςη αμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και όοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ 
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ϋρςεοα απϊ ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποϊρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεϋςηκε ρςξμ ειδικϊ υόοξ αμακξιμόρεχμ (πίμακα αμακξιμόρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδϊθηκε με απξδεικςικϊ ρςξσπ σμβξϋλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΔΜΑ: «6ξ  «Πεοί απξδξυήπ υοημαςξδόςηρηπ από πιρςώρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Σξπικήπ 
Διακσβέομηρηπ Μακεδξμίαπ- Θοάκηπ για ςξ έογξ ¨Καςαρκεσή σδοξμάρςεσρηπ δεναμεμήπ για ςημ 
ύδοεσρη ξικιρμώμ Χώοαπ και Αλωμιώμ Δήμξσ αμξθοάκηπ Ν. Έβοξσ και ξοιρμόπ σπόλξγξσ 
διαυειοιρςή»  

Αοιθμ. Απόταρη: 8 

 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε ϊςι 
ρε ρϋμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξϋλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιόςηπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 

2. καολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. ςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μϊμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικϊλαξπ –            »           » 

9. Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ –      »             » 

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμϊπ Γεόογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 



Ύρςεοα απϊ ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

O Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ειρηγξϋμεμξπ ςξ 6ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ έθερε 
σπϊφη ςχμ μελόμ ςξσ σμβξσλίξσ ςα ενήπ: 

απ γμχοίζχ ϊςι με ςημ αοίθμ. ποχς.: 6449/10-12-2010 απϊταρη ςξσ Αμ. Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, 
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ εγκοίθηκε η διάθερηπ πίρςχρηπ πξρξϋ 30.000,00 € ρςξ Δήμξ 
αμξθοάκηπ για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ¨Καςαρκεσή σδοξμάρςεσρηπ δεναμεμήπ για ςημ ϋδοεσρη 
ξικιρμόμ Χόοαπ και Αλχμιόμ Δήμξσ αμξθοάκηπ Ν. Έβοξσ απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ 
Δ.Δ. έςξσπ 2010, απϊταρη ςξσ Τπξσογείξσ 1855/30-3-2010, ΑΔ 039/2010 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 
ιρυϋει – ΔΡΓΟ 1975ρε0390014. 

Δπίρηπ θα ποέπει μα ξοίζξσμε σπϊλξγξ διαυειοιρςή  ποξκειμέμξσ μα μεςατεοθξϋμ ςα υοήμαςα απϊ 
ςημ ςοάπεζα ςηπ Δλλάδαπ Τπξκαςάρςημα Αλεναμδοξϋπξληπ Κ.Α. 111, ρςξμ λξγαοιαρμϊ ςξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ ρςημ Αγοξςική Σοάπεζα -Τπξκαςάρςημα αμξθοάκηπ. 

απ καλό μα απξταρίρξσμε ρυεςικά. 

Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπϊφη ςημ αοίθμ. 
ποχς.: 6449/10-12-2010 απϊταρη ςξσ Αμ. Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ 
και καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ, 

  

                                                                        Απξταρίζει Ομότωμα 

  

 Δγκοίμει ςημ απξδξυή ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ απϊ ςξμ Δήμξ αμξθοάκηπ πξρξϋ πξρξϋ 
30.000,00 € για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ¨Καςαρκεσή σδοξμάρςεσρηπ δεναμεμήπ για ςημ 
ϋδοεσρη ξικιρμόμ Χόοαπ και Αλχμιόμ Δήμξσ αμξθοάκηπ Ν. Έβοξσ απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 
ποξγοάμμαςξπ Δ.Δ. έςξσπ 2010, απϊταρη ςξσ Τπξσογείξσ 1855/30-3-2010, ΑΔ 039/2010 
ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει – ΔΡΓΟ 1975ρε0390014, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 
αοίθμ. ποχς.: 6449/10-12-2010 απϊταρη ςξσ Αμ. Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, 
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ 

 Οοίζει  σπϊλξγξ διαυειοιρςή ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςξσ έογξσ α) Καςαρκεσή σδοξμάρςεσρηπ 
δεναμεμήπ για ςημ ϋδοεσρη ξικιρμόμ Χόοαπ και Αλχμιόμ Δήμξσ αμξθοάκηπ πξσ εγκοίθηκε 
με ςημ αοίθμ. ποχς.: 6449/10-12-2010 απϊταρη ςξσ Αμ. Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, 
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, πξρξϋ30.000,00 €, για ςημ εκςαμίεσρή ςηπ απϊ ςημ 
Σοάπεζα ςηπ Δλλάδαπ – Τπξκαςάρςημα Αλεναμδοξϋπξληπ Κ.Α. 111., ςξμ κ. Χάιλα Δξϋκα ςξσ 
Παμαγιόςη, σπάλληλξ και ςαμία ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ με βαθμϊ Β΄ ςξσ κλάδξσ ΠΔ9 
Γεχπξμίαπ . 

 Σξ πξρϊ ςχμ 30.000,00 € θα εγγοατεί ςϊρξ ρςξ ρκέλξπ ςχμ  ερϊδχμ ϊρξ και ςχμ ενϊδχμ 
καςά ςημ καςάοςιρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έςξσπ 2011 με ςίςλξ ¨ Καςαρκεσή 
σδοξμάρςεσρηπ δεναμεμήπ για ςημ ϋδοεσρη ξικιρμόμ Χόοαπ και Αλχμιόμ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ¨. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ: 

   Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ               Σα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           καολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Τπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απϊρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 



  

                                                            Χαμϊπ Γεόογιξπ 

  

  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απϊ ςξ ποακςικϊ ςηπ 2/9-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ. 

ςη αμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και όοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ 
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ϋρςεοα απϊ ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποϊρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεϋςηκε ρςξμ ειδικϊ υόοξ αμακξιμόρεχμ (πίμακα αμακξιμόρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδϊθηκε με απξδεικςικϊ ρςξσπ σμβξϋλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΔΜΑ: «7ξ  «Πεοί έγκοιρηπ παοάςαρηπ ποξγοαμμαςικήπ ρύμβαρηπ μεςανύ ςξσ Δήμξσ 
αμξθοάκηπ και ςξσ ΟΑΔΔ για ςημ λειςξσογία Γοατείξσ Αμςαπξκοιςή ΟΑΔΔ ρςξ Δήμξ 
αμξθοάκηπ»  

Αοιθμ. Απόταρη: 9 

 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε ϊςι 
ρε ρϋμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξϋλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιόςηπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 

2. καολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. ςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μϊμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικϊλαξπ –            »           » 

9. Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 



13.Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ –      »             » 

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμϊπ Γεόογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα απϊ ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

O Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ειρηγξϋμεμξπ ςξ 7ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ έθερε 
σπϊφη ςχμ μελόμ ςξσ σμβξσλίξσ ςα ενήπ: 

Με ςημ αοίθμ. 203/2003 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ εγκοίθηκε η λειςξσογία γοατείξσ 
αμςαπξκοιςή ΟΑΔΔ ρςξ Δήμξ αμξθοάκηπ ρςα πλαίρια ποξγοαμμαςικήπ ρϋμβαρηπ με ςξμ ΟΑΔΔ για 
ςξ διάρςημα απϊ 1/2/2003 έχπ 31/1/2004. 

ςημ ρσμέυεια με ςιπ αοίθμ. 14/2005, 1/2006, 274/2006, 309/2007, 256/2008, 21/2010   απξτάρειπ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ εγκοίθηκε η παοάςαρη ςηπ ποξγοαμμαςικήπ ρϋμβαρηπ έχπ 31/1/2011. 

Καςϊπιμ ςξσ αοίθμ. ποχς.: Β144311/10-12-2010 εγγοάτξσ ςξσ ΟΑΔΔ ¨Παοάςαρη Ποξγοαμμαςικήπ 
ρϋμβαρηπ¨  ραπ καλό μα απξταρίρξσμε για ςημ έγκοιρη παοάςαρηπ ςηπ παοαπάμχ ποξγοαμμαςικήπ 
ρϋμβαρηπ για έμα έςξπ επειδή ϊπχπ τάμηκε η λειςξσογία ςξσ γοατείξσ Αμςαπξκοιςή ΟΑΔΔ ρςξμ 
Δήμξ μαπ ποξρέτεοε ρημαμςικέπ σπηοερίεπ ρςξσπ αμέογξσπ ςξσ μηριξϋ. 

 ςη ρσμέυεια κάλερε ςα μέλη ςξσ Δ.. μα απξταρίρξσμ ρυεςικά. 

Σξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ και έλαβε σπϊφη ςξ αοίθμ. 
ποχς.:  Β144311/10-12-2010 εγγοάτξσ ςξσ ΟΑΔΔ ¨Παοάςαρη Ποξγοαμμαςικήπ ρϋμβαρηπ¨  και 
καςϊπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ,                                                        

Απξταρίζει ξμότωμα 

  

Δγκοίμει ςημ παοάςαρη ςηπ ποξγοαμμαςικήπ ρϋμβαρηπ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ με ςξμ ΟΑΔΔ για ςημ 
λειςξσογία Γοατείξσ Αμςαπξκοιςή ΟΑΔΔ ρςξμ Δήμξ αμξθοάκηπ έχπ 31/1/2012. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ               Σα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           καολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Τπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απϊρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμϊπ Γεόογιξπ 

  

  



  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απϊ ςξ ποακςικϊ ςηπ 2/9-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ. 

ςη αμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και όοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ 
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ϋρςεοα απϊ ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποϊρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεϋςηκε ρςξμ ειδικϊ υόοξ αμακξιμόρεχμ (πίμακα αμακξιμόρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδϊθηκε με απξδεικςικϊ ρςξσπ σμβξϋλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΔΜΑ: 8ξ  «Πεοί υαοακςηοιρμξύ ωπ επξυιακήπ ςηπ νεμξδξυειακήπ επιυείοηρηπ ¨ΚΑΒΔΙΡΟ¨ »  

Αοιθμ. Απόταρη: 10 

 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε ϊςι 
ρε ρϋμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξϋλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιόςηπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 

2. καολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. ςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μϊμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικϊλαξπ –            »           » 

9. Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ –      »             » 

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμϊπ Γεόογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα απϊ ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 



O Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ειρηγξϋμεμξπ ςξ 8ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ έθερε 
σπϊφη ςχμ μελόμ ςξσ σμβξσλίξσ ςα ενήπ: 

ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 5 παο. 2 ςξσ Ν. 429/1976, ϊλεπ ξι επιυειοήρειπ πξσ 
λειςξσογξϋμ επξυικά σπξυοεξϋμςαι μα καςαβάλλξσμ ςέλη καθαοιϊςηςαπ και τχςιρμξϋ αμάλξγα με 
ςξ υοϊμξ λειςξσογίαπ και πάμςχπ ϊυι λιγϊςεοξ απϊ ςοειπ μήμεπ. 

Η διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι είμαι η καςάθερη αίςηρηπ απϊ ςξσπ επιυειοημαςίεπ για ςξ 
υαοακςηοιρμϊ ςηπ επιυείοηρηπ χπ επξυιακήπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/1985, ρςημ ξπξία 
βεβαιόμεςαι απϊ ςξμ επιυειοημαςία ξ υοϊμξπ λειςξσογίαπ ςηπ επιυείοηρηπ. 

ςημ ρσμέυεια ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ απξταρίζει για ςξ υοϊμξ επξυιακήπ  λειςξσογίαπ ςηπ 
επιυείοηρηπ και ποξρδιξοίζει ςξ πξρϊ ςχμ ςελόμ πξσ σπξυοεξϋςαι μα καςαβάλει η επιυείοηρη βάρει 
ςχμ ςεςοαγχμικόμ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 2 παο. 4 ςξσ Ν. 25/1976, κξιμξπξιόμςαπ 
ςη ρυεςική απϊταρη ρςη Δ.Δ.Η. 

Δπίρηπ ρϋμτχμα με ςημ αοίθμ. . 71251/19-12-2007 αοίθμ. 78 εγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικόμ 
¨Δπιβξλή ςέλξσπ καθαοιϊςηςαπ και τχςιρμξϋ ρςιπ επξυικά λειςξσογξϋρεπ επιυειοήρειπ¨  ϊςι ρςξ 
πλαίριξ ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Ν, 429/1976 είμαι επιςοεπςϊπ ξ ρσμσπξλξγιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ λειςξσογίαπ  
ςχμ επιμέοξσπ υόοχμ/ςμημάςχμ μιαπ επιυείοηρηπ για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ ςέλξσπ . 

ϋμτχμα με ςα παοαπάμχ  καςαςέθηκε αίςηρηπξσ πήοε αοίθμ. ποχς.: 6358/20-9-2010 απϊ ςημ 
νεμξδξυειακή επιυείοηρη ¨ΚΑΒΔΙΡΟ¨ για υαοακςηοιρμϊ ςηπ χπ επξυιακήπ ρϋμτχμα με ςιπ αμχςέοχ 
διαςάνειπ για ςξ διάρςημα απϊ 1 Μαΐξσ έχπ 30 επςεμβοίξσ και ραπ καλό μα απξταρίρξσμε 
ρυεςικά. 

Σξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ, και καςϊπιμ διαλξγικήπ 
ρσζήςηρηπ ϊπξσ εκτοάρςηκαμ ξι απϊφειπ ςχμ ρσμβξϋλχμ 

  

                                                                                        Απξταρίζει 

  

Δγκοίμει με πλειξφητία ςημ αμαβξλή ρσζήςηρηπ ςξσ θέμαςξπ «Πεοί υαοακςηοιρμξϋ χπ επξυιακήπ 
ςηπ νεμξδξυειακήπ επιυείοηρηπ ¨ΚΑΒΔΙΡΟ¨», ποξκειμέμξσ για γίμει εκςεμέρςεοη διεοεϋμηρη ςξσ 
θέμαςξπ υαοακςηοιρμξϋ επξυικήπ λειςξσογίαπ ςχμ επιυειοήρεχμ. 

ςημ παοξϋρα απϊταρη μειξφήτηραμ ξι δημξςικξί ρϋμβξσλξι κ.κ. Μϊοαλη – Αμςχμάκη Χοσράμθη, 
Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ, αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ και Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια  με ςξ ρκεπςικϊ ϊςι η 
λήφη απϊταρηπ  ατξοά μϊμξ ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ υοϊμξσ λειςξσογίαπ ςηπ αιςξϋραπ επιυείοηρηπ. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ               Σα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           καολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Τπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απϊρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  



                                                            Χαμϊπ Γεόογιξπ 

  

  

  

                                          ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απϊ ςξ ποακςικϊ ςηπ 2/9-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ. 

ςη αμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και όοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ 
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ϋρςεοα απϊ ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποϊρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεϋςηκε ρςξμ ειδικϊ υόοξ αμακξιμόρεχμ (πίμακα αμακξιμόρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδϊθηκε με απξδεικςικϊ ρςξσπ σμβξϋλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΔΜΑ: 9ξ  «Πεοί έγκοιρηπ ποακςικξύ εκςίμηρηπ δημξςικήπ έκςαρηπ 6.611 ς.μ. ρςημ πεοιξυή 
Άγιξπ Αθαμάριξπ – Βίγλα αμξθοάκηπ για ςημ αμςαλλαγή με ίρηπ ανίαπ έκςαρη ιδιξκςηρίαπ ΒΙΓΛΑ 
Α.Ξ.Σ.Δ.»  

Αοιθμ. Απόταρη: 11 

 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε ϊςι 
ρε ρϋμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξϋλχμ                

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιόςηπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 

2. καολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. ςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ-    »            »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –      »            »            μϊμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικϊλαξπ –            »           » 

9. Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 



13.Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ –      »             » 

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμϊπ Γεόογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα απϊ ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

O Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ειρηγξϋμεμξπ ςξ 9ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ έθερε 
σπϊφη ςχμ μελόμ ςξσ σμβξσλίξσ ςα ενήπ: 

Με ςημ αοίθμ. 795/4-9-2007 ρσμβξλαιξγοατική ποάνη αγξοξπχληρίαπ ακιμήςξσ καςϊπιμ έγκοιρηπ 
ςχμ ποακςικόμ δημξποαρίαπ με ςημ αοίθμ. 56/2007 απϊταρη ςηπ Δημαουικήπ Δπιςοξπήπ 
εκπξιήθηκε δημξςική έκςαρη 52.073.47 ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ  απϊ ςξ 119 κληοξςεμάυιξ ιδιξκςηρίαπ 
ςξσ Δήμξσ ρσμξλικήπ έκςαρηπ 1.172 ρςοεμμάςχμ, ρςημ αμόμσμη εςαιοία , με ςημ επχμσμία ¨ΒΙΓΛΑ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΔΝΟΔΟΧΔΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ¨ με ςξμ διακοιςικϊ ςίςλξ ¨ΒΙΓΛΑ Α.Ξ.Σ.Δ.¨. 

Με ςημ αοίθμ. 142/2007 απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ¨Πεοί εκπξίηρηπ δημξςικξϋ ακιμήςξσ 
με ρκξπϊ ςημ ανιξπξίηρη ςηπ δημξςικήπ πεοιξσρίαπ και ξοιρμϊπ μελόμ επιςοξπήπ εκςίμηρηπ¨ χπ 
ρκξπϊπ ςημ εμ λϊγχ εκπξίηρηπ καθξοίρςηκε η ανιξπξίηρη ςηπ δημξςικήπ πεοιξσρίαπ με ςημ 
δημιξσογία ςξσοιρςικήπ σπξδξμήπ ρςημ εκπξιξϋμεμη έκςαρη και παοάλληλα ςξ ποξψϊμ ςηπ 
εκπξίηρηπ (έρξδα απϊ ςημ εκπξίηρη) μα απξδξθεί για ςημ απξζημίχρη ςχμ θιγϊμεμχμ απϊ ςημ 
εταομξγή ςξσ ρυεδίξσ πϊλεχπ ξικιρμξϋ Καμαοιόςιρραπ. 

ςημ ρσμέυεια ϊπχπ διαπιρςόθηκε απϊ ςξσπ αγξοαρςέπ η έκςαρη πξσ εκπξιήθηκε δεμ είμαι άοςια 
και ξικξδξμήριμη καθόπ δεμ έυει ςη απαιςξϋμεμη ποϊρβαρη ρε δοϊμξ, γεγξμϊπ πξσ ακσοόμει ςξμ 
ρκξπϊ ςηπ εκπξίηρηπ. 

Δπιπλέξμ αμαςξλικά ρςα ϊοια  εμ λϊγχ  έκςαρηπ έυει καςαρκεσαρςεί δημξςική δεναμεμή άοδεσρηπ 
γεγξμϊπ πξσ καθιρςά μη δσμαςή ςημ ποϊρβαρη ρςξ έογξ απϊ ςημ πλεσοά ςηπ ιδιξκςηρίαπ ασςήπ. 

Απϊ ςξσπ ιδιξκςήςεπ ΒΙΓΛΑ Α.Ξ.Σ.Δ. ποξςάθηκε χπ λϋρη η αμςαλλαγή ςμήμαςξπ 6.611 ςεςοαγχμικόμ 
μέςοχμ  απϊ ςημ ρσμξλική έκςαρη ςχμ 52.073.47 ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ  απϊ ςξ 119 κληοξςεμάυιξ 
με αμςίρςξιυξ ςμήμα δημξςικήπ έκςαρηπ πξσ βοίρκεςαι παοαπλεϋοχπ ςηπ εμ λϊγχ έκςαρηπ και έυει 
ποϊρβαρη ρςξμ δοϊμξ πξσ εμόμει ςξ ελικξδοϊμιξ με ςημ ξδϊ Καμαοιόςιρρα – Αλόμια όρςε μα 
καςαρςεί άοςια και ξικξδξμήριμη και επί πλέξμ μα γίμει ποξρβάριμη η δημξςική δεναμεμή άοδεσρηπ. 

Σξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ με ςημ αοίθμ. 123/2010 απϊταρή ςξσ απξτάριρε ξμϊτχμα ςα ενήπ:  

                                                                                    

 Δμέκοιμε καςά αουήμ ςημ αμςαλλαγήςμήμαςξπ γηπέδξσ  6.611 ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ ρςημ 
πεοιξυή  Βίγλα- Άγιξπ Αθαμάριξπ αμξθοάκηπ με αμςίρςξιυη έκςαρη ιδιξκςηρίαπ ςηπ  
αμόμσμηπ εςαιοείαπ ¨ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΔΝΟΔΟΧΔΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ¨ ρϋμτχμα με 
ςξ ρσμημμέμξ  πξσ ρσμςάυθηκε απϊ ςξμ Σξπξγοάτξ Μηυαμικϊ Ποόιξ Δημήςοη με ρκξπϊ μα 
καςαρςεί άοςια και ξικξδξμήριμη η  έκςαρη ςχμ 52.073.47 ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ  πξσ 
εκπξιήθηκε  με ςημ αοίθμ. 795/4-9-2007 ρσμβξλαιξγοατική ποάνη αγξοξπχληρίαπ ακιμήςξσ 
απϊ ςξμ Δήμξ αμξθοάκηπ ποξπ ςημ αμόμσμη εςαιοεία ¨ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΔΝΟΔΟΧΔΙΑΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ¨ με ρκξπϊ ςημ ανιξπξίηρη ςηπ δημξςικήπ πεοιξσρίαπ με ςημ 
δημιξσογία ςξσοιρςικήπ σπξδξμήπ  αλλά και μα γίμει  ποξρβάριμη η δημξςική δεναμεμή 
άοδεσρηπ πξσ καςαρκεσάρςηκε ρςξ αμαςξλικϊ ϊοιξ ςηπ έκςαρηπ ιδιξκςηρίαπ ςηπ ΒΙΛΓΑ 
Α.Ξ.Σ.Δ. 

 Όοιρε  χπ μέλη για ςημ ρσγκοϊςηρη ςηπ επιςοξπήπ εκςίμηρηπ  ςηπ εμ λϊγχ  αμςαλλαγήπ ςξσπ 
παοακάςχ: 

1. Ποϊνεμξπ Χοήρςξπ – Δημξςικϊ ϋμβξσλξπ χπ Ποϊεδοξ ςηπ Δπιςοξπήπ 
2. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ – Δημξςικϊ ϋμβξσλξ 



3. Πασλίδξσ Παρυαλίςρα- Τπάλληλξ ςξσ Δήμξσ αμξθοάκηπ ΠΔ3 Πξλιςικϊ Μηυαμικϊ. 

Η εμ λϊγχ επιςοξπή ρσμέςανε  ςξ απϊ 10-8-2010 ποακςικϊ εκςίμηρηπ ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ η ανία 
ςχμ ποξπ αμςαλλαγή εκςάρεχμ είμαι ίρη (3.500,00 €), ξπϊςε δεμ ποξκϋπςει δαπάμη ή ζημία ειπ 
βάοξπ ςξσ Δήμξσ.  Σξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ θα ποέπει μα απξταρίρει ρυεςικά με ςημ έγκοιρη ςξσ  εμ 
λϊγχ ποακςικξϋ. 

ςημ ρσμέυεια ακξλξϋθηρε ρσζήςηρη ρςημ ξπξία εκτοάρςηκαμ ξι απϊφειπ ςχμ ρσμβξϋλχμ και ςξ 
δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ, 

  

                                                                        Απξτάριρε Ομότωμα 

  

Να ξοιρςεί επιςοξπή διεοεϋμηρηπ καθξοιρμξϋ ςηπ θέρηπ  ςξσ ακιμήςξσ πξσ εκπξιήθηκε με ςημ 
αοίθμ. 795/4-9-2007 ρσμβξλαιξγοατική ποάνη αγξοξπχληρίαπ ακιμήςξσ απϊ ςξμ Δήμξ αμξθοάκηπ 
ποξπ ςημ αμόμσμη εςαιοεία ¨ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΔΝΟΔΟΧΔΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ¨ με ρκξπϊ ςημ 
ανιξπξίηρη ςηπ δημξςικήπ πεοιξσρίαπ με ςημ δημιξσογία ςξσοιρςικήπ σπξδξμήπ, και ελέγυξσ ςχμ 
ςξπξγοατικόμ ρε ρυέρη με ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρσμβξλαιξγοατική ποάνη αγξοξπχληρίαπ χπ 
ενήπ: 

1)      Χαμϊπ Γεόογιξπ, Δήμαουξπ, ξοίζεςαι χπ Ποϊεδοξπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

2)      Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ, Δημξςικϊπ ϋμβξσλξπ απϊ ςημ πλειξφητία, ξοίζεςαι χπ μέλξπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ 

3)      Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη, Δημξςική ϋμβξσλξπ απϊ ςημ μειξφητία, με αμαπληοχςή ςξμ 
αοάμςξ Κχμρςαμςίμξ επίρηπ Δημξςικϊ ϋμβξσλξ απϊ ςημ μειξφητία, ξοίζεςαι χπ μέλξπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ 

4)      Πασλίδξσ Παρυαλίςρα, σπάλληλξπ κλάδξσ ΠΔ3 Πξλιςικόμ Μηυαμικόμ. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ               Σα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           καολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Τπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απϊρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμϊπ Γεόογιξπ 

  

  

  



                                          ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απϊ ςξ ποακςικϊ ςηπ 2/9-1-2011 σμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ αμξθοάκηπ. 

ςη αμξθοάκη ρήμεοα 9-1-2011 ημέοα Κσοιακή και όοα 12.00 π.μ. ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ 
αμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ϋρςεοα απϊ ςημ αοίθμ. 77/5-1-2011 ποϊρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ 
ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ πξσ σμβξσλίξσ (παο. 4 ςξσ άοθοξσ 95, άοθοα 96 και 97 ςξσ 
Ν.3463/2006) πξσ δημξριεϋςηκε ρςξμ ειδικϊ υόοξ αμακξιμόρεχμ (πίμακα αμακξιμόρεχμ) ςξσ 
Δήμξσ αμξθοάκηπ και επιδϊθηκε με απξδεικςικϊ ρςξσπ σμβξϋλξσπ  για ρσζήςηρη και λήφη 
απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

ΘΔΜΑ: 10ξ  «Πεοί έγκοιρηπ παοαλαβήπ ςηπ μελέςηπ ¨Σξπξγοατική μελέςη απξςύπωρηπ ξδξύ 
Αλωμίωμ- Χώοαπ¨»  

Αοιθμ. Απόταρη: 12 

 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ διαπίρςχρε ϊςι 
ρε ρϋμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξϋλχμ               

 ήςαμ:            

            ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1.Γαλαςξϋμξπ Νικϊλαξπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 1. Παπάπ Παμαγιόςηπ- Δημ. ϋμβξσλξπ 

2. καολαςίδηπ Αθαμάριξπ- »             »         2. Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ – »     »     

3. Βίςραπ Αθαμάριξπ-           »             »        3. ςατσλάπ Ιχάμμηπ –          »     »        

4. Γλήμιαπ Πέςοξπ –              »             »        4. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ-       »     »                 

5. Κευαγιϊγλξσ ςσλιαμϊπ-   »             »           (Δεμ ποξρήλθαμ αμ και κλήθηκαμ 

6. Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –     »             »            μϊμιμα) 

7. Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-»          » 

8. Κσλίμξπ Νικϊλαξπ –            »           » 

9. Μϊοαλη- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»    » 

10.Γιαμμέλξσ Πξλϋμμια –       »            » 

11.Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –»         » 

12.αοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ – »             » 

13.Αςζαμϊπ Παμαγιόςηπ –      »             » 

ςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμϊπ Γεόογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καπεςαμίδξσ ςσλιαμή για ςημ ςήοηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ. 

Ύρςεοα απϊ ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ κήοσνε ςημ 
έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 



Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ειρηγξϋμεμξπ ςξ 10ξ θέμα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ πεοί 
έγκοιρηπ παοαλαβήπ ςηπ μελέςηπ ¨Σξπξγοατική μελέςη απξςϋπχρηπ ξδξϋ Αλχμίχμ- Χόοαπ¨, έθερε 
σπϊφη ςχμ μελόμ ςξσ σμβξσλίξσ ςημ ποξαματεοϊμεμη μελέςη πξσ ρσμςάυθηκε απϊ ςξμ 
Σξπξγοάτξ Μηυαμικϊ Ποόιξ Δημήςοη πςσυιξϋυξ μελεςηςή κάςξυξ μελεςηςικξϋ πςσυίξσ με αοίθμ. 
μηςοόξσ 47324,  ςάνηπ Α’ καςηγξοίαπ 16 και θεχοήθηκε  απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ ΣΤΔΚ Ν. 
Έβοξσρςιπ 15/10/2010 και κάλερε ςα μέλη ςξσ Δ.. μα απξταρίρξσμ ρυεςικά . 

Σξ σμβξϋλιξ ατξϋ άκξσρε ςημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ,        

       

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Δγκοίμει ςημ παοαλαβή ςηπ μελέςηπ με ςίςλξ  ¨Σξπξγοατική μελέςη απξςϋπχρηπ ξδξϋ Αλχμίχμ- 
Χόοαπ¨πξσ ρσμςάυθηκε απϊ ςξμ Σξπξγοάτξ Μηυαμικϊ Ποόιξ Δημήςοη πςσυιξϋυξ μελεςηςή κάςξυξ 
μελεςηςικξϋ πςσυίξσ ςάνηπ Α΄ καςηγξοίαπ  16 με αοιθμϊ μηςοόξσ μελεςηςή  47324 και θεχοήθηκε  
απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ ΣΤΔΚ Ν. Έβοξσ ρςιπ 15/10/2010. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε και αμαγμόρςηκε ςξ ποακςικϊ ασςϊ σπξγοάτεςαι ϊπχπ παοακάςχ: 

  

   Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ               Σα Μέλη            Ο Γοαμμαςέαπ 

           καολαςίδηπ Αθαμάριξπ                            (Τπξγοατέπ) 

                                          Ακοιβέπ Απϊρπαρμα 

                                                              Ο Δήμαουξπ 

  

                                                            Χαμϊπ Γεόογιξπ 


