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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 136/2016

ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση υδρονομέα στην Τ.Κ Γαρεφείου, λόγω παραίτησης.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ (8.00
μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών
Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Κετικίδης Ιωάννης
5. Χουρσόγλου Χρήστος
6. Μπάτσης Χρήστος
7. Γούδης Γεώργιος
8. Σαββίδης Γεώργιος
9. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10. Βέσκος Δημήτριος
11. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
12. Δόντσος Χρήστος
13. Γεωργίου Χρήστος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζαχαριάδης Κων/νος
16. Πασόης Δημήτριος
17. Παρούτογλου Νικόλαος
18. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Μπαγκή Αικατέρινη
22. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23. Αμπάρη Γεωργία
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24. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1- Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2- Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3- Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4- Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
5- Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6- Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7- Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8- Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9- Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
10- Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11- Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12- Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν δικαιολογημένα
από τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησαν
από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.
ου
Μετά την ψήφιση του 14 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Mετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 18
θέμα ημερήσιας διάταξης , ως εξής :
Ο υδρονομέας του Γαρεφείου, κ. Μιλτιάδης Κων/νος έκανε αίτηση παραίτησης, έχουμε μία αίτηση
μόνο από τον κ. Τζώτζη Πασχάλη, παρακαλούμε για την έγκριση.
Τον λόγο ζήτησε η κα Αμπάρη Γεωργία η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής : “Έχει έρθει σε εμάς
μία δήλωση διαμαρτυρίας για την παραίτηση του κ. Μιλτιάδη. Μας έχει ζητηθεί να το καταθέσουμε στο Προεδρείο.
Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για ποιο λόγο, μεσούσης της αρδευτικής περιόδου προέκυψε το ζήτημα της
παραίτησης του κ. Μιλτιάδη Κων/νου του Χρήστου και η αντικατάστασή του από άλλον υδρονομέα. Νωρίτερα όμως
θα ήθελα να σας ενημερώσω για τον εν λόγω υδρονομέα,σύμφωνα με δήλωσή του πιέστηκε σε παραίτηση λόγω
ενός εργατικού ατυχήματος που είχε εν ώρα εργασίας το οποίο ατύχημα τον κατέστησε ανίκανο για εργασία.
Καταγγέλλουμε πως αντί ο Δήμος να σταθεί αρωγός στο πρόβλημά του, άσκησε πιέσεις για να παραιτηθεί με
πρόσχημα πως αν και το ατύχημα συναίβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το απόγευμα, το ωράριο
ημερήσιας απασχόλησής του κ. Μιλτιάδη βάσει της σύμβασής του είναι 07.00 με 11.27 π.μ.. Προτείνουμε να
αναλογιστούμε πριν αποδεχθούμε αβίαστα ή όχι την βεβιασμένη παραίτηση του κ. Μιλτιάδη, προτείνουμε να μην
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δεχθούμε την παραίτησή του, για το λόγο αυτό προσκομίζουμε στο Προεδρείο τη δήλωση διαμαρτυρίας του.
Επιπλέον όμως για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην άρδευση του χωριού Γαρεφείου να προχωρήσουμε στην
πρόσληψη του κ. Τζώτζη ως υδρονομέα που προτείνατε και στο θέμα. Επιπλέον με αφορμή το ατύχημα του κ.
Μιλτιάδη προτείνω να αναθεωρήσουμε τους όρους των ατομικών συμβάσεων όλων των υδρονομέων, γιατί ας μη
γελιόμαστε κανένας υδρονομέας δεν δουλεύει μόνο από τις 07.00 έως τις 11.27, ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες
δυσάρεστες καταστάσεις στο μέλλον και τυχόν δικαστικές εμπλοκές σε περίπτωση ατυχημάτων. Θα θέλαμε να
ενημερώσουμε το Σώμα για το πόσο ουσιαστικά σημαντικός είναι ένας χαρακτηρισμός ενός ατυχήματος, ως
εργατικό ατύχημα. Το εργατικό ατύχημα είναι κάτι που συμβαίνει εντός ωραρίου και σ' αυτήν την περίπτωση ο κάθε
εργαζόμενος αποκτά δικαιώματα συνταξιοδοτικά σε περίπτωση ανικανότητας εργασίας ενώ και για τώρα και για
μελλοντικό πρόβλημα...εφόσον το πρόβλημα υγείας του είχε προκληθεί από ένα εργατικό ατύχημα. Ενώ σε
αντίθετη περίπτωση που ένα ατύχημα δεν έχει συμβεί εντός ωραρίου, δεν συντρέχουν λόγοι αδείας και τυχόν
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω του ατυχήματος. Ευχαριστώ πολύ”
Ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος καταθέτοντας την άποψη του μεταξύ άλλων ανέφερε : “με
προβληματίζει λίγο θα έλεγα, γιατί Δήμαρχε ... θεωρώ ότι υπάρχει ένας ωμός εκβιασμός... Καταγγέλλουμε
λοιπόν το θέμα ... η άποψή μας είναι αυτή που κατέθεσε η κα Αμπάρη..θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί...”
Ο κ. Δήμαρχος αναφερόμενος στα ανωτέρω, κατέθεσε μεταξύ άλλων τα εξής:“...Γνωρίζω τον άνθρωπο
αυτόν ο οποίος ήταν υδρονομέας και έχει επιλεγεί, ο οποίος τραυματίστηκε και επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει το
ατύχημα στο ΙΚΑ, όπου η κα Αμπάρη είναι υπάλληλος... έτσι λοιπόν πήγε η αδελφή του θιγόμενου, του τραυματία
και κατέθεσε πότε τραυματίστηκε. Και μετά με παρακαλούσαν εμένα να αλλάξουν από το ΙΚΑ την κατάθεση... και
το είπα στο ΙΚΑ από την στιγμή που το δήλωσες έτσι, έγινε τότε. Τώρα δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε να το
αλλάξουμε τώρα εμείς. Τι είμαι εγώ; μετατροπέας για αλλαγές ; Λοιπόν, κατά δήλωση της αδελφής του τραυματία,
τραυματίστηκε σε μία ώρα που κατά την κείμενη νομοθεσία είναι εκτός ωραρίου εργασίας. Κι εγώ συμφωνώ με την
κα Αμπάρη, ότι οι υδρονομείς κατά την κείμενη νομοθεσία δεν πρέπει να είναι... γιατί εργάζονται όλη την ημέρα...
όμως δεν είναι ζήτημα αυτό που εμπίπτει στη δικιά μου νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι θέμα του Νόμου του
κράτους.. πρέπει να το ψηφίσει η κυβέρνηση, να το αλλάξει. Τι το λέτε σε μένα. Στην κυβέρνηση πρέπει να το
πείτε.... κι εγώ συμφωνώ μαζί σας...είναι λάθος τους. Τι θα πει τρεις ώρες. Οι άνθρωποι δουλεύουν όλη την ημέρα
κι όλο το βράδυ... μαζί σας είμαι σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι όμως μαζί σας με τον τρόπο που επιχειρήσατε να
παρουσιάσετε το ζήτημα. Εδώ είναι το λάθος που κάνετε...Και επαναλαμβάνω και λέω. Ποιοι παίζουν τώρα και
πως παίζουν, όταν κατά δήλωση του συγγενούς προσώπου λένε ότι έπεσε πέντε το απόγευμα και η νομοθεσία των
υδρονομέων, είναι λέει το ωράριο αυτό και αυτό, τι μου ρίχνετε τώρα εμένα ευθύνες ; αφού ήδη δήλωσαν πότε
έπεσαν. Εάν λοιπόν θέλετε να το χαρακτηρίσετε εργατικό ατύχημα, δεν γίνεται. Διότι δηλώσαν οι ίδιοι ... εάν
έλεγαν οι ίδιοι πέσαμε δέκα, δεν θα υπήρχε θέμα.. μεθοδεύσατε ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου επικοινωνιακά
γνωρίζοντάς το εσωτερικά από το ΙΚΑ. Και όταν σας δηλώνουν ότι κατά δήλωση συγγενικού προσώπου έγινε
αυτό το πράγμα. Μην εκμεταλλεύεστε τους ανθρώπους μέσα στη φτώχεια τους και το παίζετε εργατοπατέρες. Αυτοί
οι άνθρωποι είναι και συγγενείς μου. Εσείς θα τους προστατεύσετε πιο πολύ από εμένα ;...”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ του κ. Δημάρχου του κ. Ασβεστόπουλου
Δημητρίου και της κας Αμπάρη Γεωργίας, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 7/2016
συνεδρίαση του Δ.Σ. και ο κ. Ασβεστόπουλος κατέθεσε μεταξύ άλλων την τοποθέτησή του : “... Για το θέμα
αυτό προτείνουμε, όπως το κατέθεσε και η κα Αμπάρη ή να αναβληθεί σαν θέμα ή να προσληφθεί ο Τζώτζης
Πασχάλης, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του θέματος από τον κ. Μιλτιάδη, γιατί μόλις διαβάσαμε μία αναίρεση του
αιτήματός του το οποίο σας παρακαλώ να το διαβάσετε εδώ για να έχουμε πλήρη εικόνα... σας παρακαλώ λέξη
λέξη και με ευλάβεια να διαβάσετε αυτό που σας κατέθεσα...” και κατόπιν κατέθεσε στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου την από 27-7-2016 Δήλωση-Διαμαρτυρία του κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου του Χρήστου,
κατοίκου Γαρεφείου, προς τον Δήμο Αλμωπίας, υπογεγραμμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Κοντάκο Κ.
Νικόλαο.

3

ΑΔΑ: 7ΚΩ7ΩΨΩ-Σ1Ζ

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε: Καταρχάς έρχεται ένα έγγραφο το οποίο δεν
είναι από τον ίδιο. Το φέρνει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος και κατατίθεται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο. Αν
και η διαδικασία παράδοσης δεν είναι η αρμόζουσα, για ενημέρωση του Σώματος θα σας διαβάσω την εν λόγω
Δήλωση – Διαμαρτυρία , η οποία έχει ως εξής :
“Με την από 12-7-2016 Υπεύθυνη μου Δήλωση απευθυνόμενη προς τον Δήμαρχο Αλμωπίας υπέβαλα στην
οικειοθελή μου παραίτηση, από την θέση του υδρονομέα, στην οποία προσελήφθην με την υπ΄αριθμό 11677/31-52016 Ατομική Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης.
Επειδή την ανωτέρω δήλωση υπέγραψα όντας σοβαρότατα τραυματισμένος και εγχειρισμένος , μη γνωρίζοντας τις
συνέπειες της πράξης μου, πιστεύοντας όπως μου είπε ο συντάκτης του κειμένου της δήλωσης που την έφερε στην
οικία μου για να την υπογράψω, ότι λόγο της αδυναμίας εργασίας μου, έπρεπε να παραιτηθώ. Γεγονός που , όπως
εκ των υστέρων ενημερώθηκα, δεν ισχύει.
Σας δηλώνω ότι :
1.Ανακαλώ την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση οικιοθελούς παραίτησής μου και
2.Σχετικά με το εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στις 24-6-2016 κατά το οποίον υπέστη περιτροχαντήριο κατάγμα
δεξιά επιφυλάσσομαι γαι κάθε νόμιμο δικαίωμα μου αποζημίωσης σε βάρος του δήμου Αλμωπίας.
Αριδαία, 27-7-2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Κοντάκος Κ.Νικόλαος”
O κ. Βέσκος Δημήτριος, ζήτησε τον λόγο και ανέφερε τα εξής : “..Σήμερα... γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος
αυτός είναι ανίκανος προς εργασία. Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες στους αγρότες για να
μπορούν να κάνουν την δουλειά τους. Έτσι, ως υδρονομέας λοιπόν αυτός, φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια
βεβαίωση ότι είναι ανίκανος για εργασία. Και ενδεχομένως να έχει και κάποια άδεια ένα, δύο, τρείς δεν ξέρω
πόσους μήνες, εφόσον εργαζόταν ή ήταν ασφαλισμένος..εμείς λοιπόν άσχετα με το θέμα αυτό είμαστε
υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε τον δήμο και την άρδευση. Εφόσον λοιπόν είναι βεβαιωμένα ανίκανος για
εργασία, άσχετα με το υπόλοιπο ζήτημα και στο οποίο ανεπίσημα είναι στην ουσία. Δεν έχουμε έγγραφο εμείς προς
ενημέρωση επίσημο στο δήμο, πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση κανονικά. Άρα λοιπόν το θέμα, πρέπει να το
δούμε στην ουσία, όπως νομίζω το βάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Αφού κλείσουμε αυτό το κομμάτι το άλλο το θέμα του
εγγράφου νομίζω είναι διαφορετικό, εκτός θέματος. Παρεμφερή μεν, αφορά το ίδιο το πρόσωπο αυτό, αλλά δεν
αφορά την ουσία της απόφασης που πρέπει να πάρουμε.”
Κατόπιν η κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου, Νομικός, κατέθεσε την
άποψή της ως εξής :
“Και εγώ συμφωνώ με τον κ. Βέσκο. Έχουμε δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Το ένα
ζήτημα είναι ένα έγγραφο που κατατίθεται αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το γνωρίζουμε σε όλη του
την έκταση το ζήτημα, το γνωρίζουμε αποσπασματικά απ' ότι αντιλήφθηκα, κι ούτε ο κ Ασβεστόπουλος το γνωρίζει,
έχει μόνο την πλευρά του καταγγέλλοντος την οποία επίσημα ο δήμος ακόμα δεν την έχει. Κι από την άλλη έχουμε
ένα ζήτημα το οποίο αφορά στην άρδευση και πρέπει να προχωρήσει η αντικατάσταση γιατί ο άλλος είναι ανίκανος
προς εργασία.. Έχουμε δύο διαφορετικά ζητήματα . Εάν νομοτύπως κατατεθεί το έγγραφο θα εξεταστεί νομικά για
να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, δεν χρειάζεται να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο εδώ πέρα, ούτε να χρησιμοποιούμε
εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν γιατί παίρνουμε την μία πλευρά χωρίς να υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό γιατί
δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα της υπόθεσης και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία...”.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε την τελική προς ψήφιση πρόταση :
“Από τη στιγμή που υπάρχει αίτηση παραίτησης, αποδεχόμαστε την αίτηση του κ. Μιλτιάδη Κων/νου και στην
θέση του ορίζουμε τον κ. Τζώτζη Πασχάλη. Αυτή είναι η εισήγηση που κατατίθεται από τον κ. Σαββίδη. Συμφωνεί
το Σώμα ;”
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Ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος τοποθετήθηκε ως εξής : “ Εμείς δεν συμφωνούμε με την πρόταση έτσι
όπως την βάζετε. Συμφωνούμε στην πρόσληψη του Τζώτζη Πασχάλη γιατί είναι υπό εξέταση η προηγούμενη
παράμετρος. ΄Αρα για να λειτουργήσει προχωρούμε στην πρόσληψη, διαφωνούμε στην πρόταση όπως την βάζετε.”
O κ. Πασόης Δημήτριος, τοποθετήθηκε ως εξής : “Συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Ασβεστόπουλου”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και έλαβε υπόψη:
• Την αρίθ. 87/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη υδρονομέων
Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016
• Την με αρίθ. 18578/22-7-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Σαββίδη
Γεωργίου την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή.
• Την από 27-7-2016 Δήλωση Διαμαρτυρία του κ. Μιλτιάδη Κων/νου η οποία κατατέθηκε στα πρακτικά
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας από τον κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο
• Τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15-4-1957
• Τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006 και ν.3852/2010
• την διαλογική συζήτηση των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 7/2016
συνεδρίασης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
( με 14 ψήφους υπέρ)
1. Εγκρίνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντα υδρονομέα της Τ.Κ.Γαρεφείου, κ. Μιλτιάδη Κων/νου του
Χρήστου και διορίζει σε αντικατάστασή του τον κ. Τζώτζη Πασχάλη του Αναστασίου.
2. Η θητεία του παραπάνω υδρονομέα ορίζεται από 28-7-2016 έως το τέλος της αρδευτικής περιόδου σύμφωνα
με την υπ'αρίθμ. 65/2016 απόφαση Δ.Σ. δηλαδή έως 15/10/2016.

•

Μειοψήφησαν ο κ. Πασόης Δημήτριος, ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος η κα Μπαγκή Αικατερίνη, ο κ.
Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση
της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 136/2016
……………………………………………………………………………………………………………

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

