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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  24 - 7 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 258/2013 
 
ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λήµνου και του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 24η του µήνα Ιουλίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 10081/19 - 7 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου 
∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Ακτσελής Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  

Ο πλ. Σύµβουλος κος Κουσενίδης  λόγω απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου  διεξήγαγε την 
συνεδρίαση (σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 3852/10 και άρθρο 9 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα, το οµόφωνα αποφασίσθηκε 
να συζητηθεί σαν Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι στο άρθρο 100 
του Ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι: 
«1.α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και 
για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, οι 
Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, η Κεντρική 'Ενωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι 
προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική 
Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα δηµοτικά και 
περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς 
του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα ή από κοινού. Στις 
προγραµµατικές συµβάσεις, που µετέχει το ∆ηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι 
ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.»  
 
β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε 
οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, 
επιµελητηρίων, επιστηµονικών φορέων δηµοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών 
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισµών, ενώσεων συνεταιρισµών και εργοδοτικών και 
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να επιτρέπεται 
και η συµµετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. 
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ 
και κοινωφελών ιδρυµάτων, καθώς και κληροδοτηµάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 
Κατά την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς 
κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, 
και εκτελούν τις συµβάσεις αυτές µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου 
άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων. 
2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός 
και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο 
προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι 
αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης. 
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς 
και ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής 
σύµβασης. 
β. Με την προγραµµατική σύµβαση επίσης ορίζεται ο συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να 
ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την 
ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 
γ. Αν ο συµβαλλόµενος σε προγραµµατική σύµβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, 
εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που 
διέπει τον κατά τη σύµβαση υπόχρεο συµβαλλόµενο. 
3.Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων 
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 
αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 
προγράµµατα, καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι δυνατή 
η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην 
προγραµµατική σύµβαση. 
4. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων και στο πλαίσιο των συµφωνούµενων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων οργανισµών και φορέων, επιτρέπεται η 
απασχόληση προσωπικού του ενός συµβαλλοµένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της 
χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων. 
«5. Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική σύµβαση έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες 
είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση µνηµείων, οι 
παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων 
του πολιτισµού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισµικών λειτουργιών, η υποστήριξη 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήµη, τα γράµµατα και τις τέχνες, 
συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Η 
προγραµµατική σύµβαση καλείται «προγραµµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης». Το τέλος 
ανταποδοτικού χαρακτήρα που µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη 
χρηµατοδότηση έργων, εργασιών, προγραµµάτων και υπηρεσιών της προγραµµατικής σύµβασης, 
καλείται «Πολιτιστικό Τέλος.»  
6.∆ήµοι, σύνδεσµοι, περιφέρειες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να συµβάλλονται µεταξύ τους για την 
παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και 
προστίµων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων 
φορέων για τη συµµετοχή τους σε συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβάνονται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους. Οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορεί να χρηµατοδοτούνται 
για την εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή 
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το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισµούς άλλων φορέων του δηµόσιου 
τοµέα. 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λήµνου δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες 
λειτουργίας της , όπως σύνταξη µελετών, παρακολούθηση πορείας έργων, σύνταξη 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων κλπ, λόγω έλλειψης προσωπικού που οφείλεται κυρίως στην 
συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, στην χορήγηση αδειών, (τοκετού, άνευ αποδοχών) στις 
υποχρεωτικές αποσπάσεις των υπαλλήλων (λόγω συνυπηρέτησης) καθώς και στις µετατάξεις για 
σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. 
Σηµειώνεται ότι την τελευταία διετία αποχώρησαν από την υπηρεσία για τους ανωτέρω λόγους 
πέντε (5) υπάλληλοι, (µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων). 

Κατά συνέπεια η Τεχνική υπηρεσία στερείται του απαιτούµενου προσωπικού µε 
αποτέλεσµα οι υπηρετούντες υπάλληλοι, παρ όλο που εργάζονται και υπερωριακά, να µην 
επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ο ∆ήµος Λήµνου εκτελεί µεγάλα έργα, όπως ο Βιολογικός καθαρισµός της ∆.Ε. Νέας 
Κούταλης, ο Βιολογικός καθαρισµός Μύρινας, το 2ο και το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, ο δρόµος 
Αγγαριώνες - Άγιος ∆ηµήτριος, η ασφαλτόστρωση του δρόµου Αγίου Ερµολάου, ο ΧΑ∆Α Μύρινας, 
οι Παιδικοί Σταθµοί Μύρινας-Μούδρου, το κινηµατοθέατρο «Μαρούλα», οι πλακοστρώσεις 
οικισµών ∆ήµου Μούδρου, η αναβάθµιση του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά, η 
αναβάθµιση των λινών Ρεπανιδίου και Ρωµανού, η επισκευή παλαιού γραφείου στο Θάνος, η 
κατασκευή µικροσυράγγων του δικτύου αποχέτευσης Μύρινας καθώς και δεκάδες άλλα µικροέργα 
µε την επίβλεψη των οποίων είναι επιφορτισµένοι οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας. 
Για τους ανωτέρω λόγους:  

Προτείνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης ο 
οποίος διαθέτει στελεχωµένη Τεχνική Υπηρεσία προκειµένου να συνδράµει µε το εξειδικευµένο 
προσωπικό της ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ∆ήµου Λήµνου σε τεχνικά θέµατα όπως: 
1. Σύνταξη µελετών έργων & επίβλεψη εκτέλεσης έργων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Π.∆/τος 171/1987. 
2. Σύνταξη µελετών υπηρεσιών και επίβλεψη εκτέλεσης υπηρεσιών ή µελετών από ιδιώτες 
µελετητές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3316/05 
3. Σύνταξη   µελετών προµηθειών και εργασιών,  που  εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆τος 
28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν.2286/95, Ν.3463/06. 
4. Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογικών µελετών. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προεδρεύοντος ∆.Σ. την προγραµµατική σύµβαση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                      Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την παρακάτω προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης και του ∆ήµου Λήµνου η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(άρθρο 100 του Ν.3852/2010) 

Στην Μύρινα Λήµνου, σήµερα, οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 
1. Ο ∆ήµος Λήµνου - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εδρεύει στην Μύρινα Λήµνου  και  
εκπροσωπείται  κατά  το νόµο από  τον ∆ήµαρχο  κ. Αντώνη Χατζηδιαµαντή. 

2. Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης , ο οποίος εδρεύει στους Αµπελόκηπους , Θεσσαλονίκης 
και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 95 & 100 του Ν.3852/2010 
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2.Τις υπηρεσιακές ανάγκες συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η  αναγκαιότητα παραγωγικής αξιοποίησης του  τεχνικού προσωπικού  του ∆ήµου 
Αµπελοκήτων-Μενεµένης προς υποβοήθηση της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Λήµνου και 
συγκεκριµένα των Ειδικοτήτων Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού , Μηχανολόγου 
Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέµατα όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών έργων & επίβλεψη εκτέλεσης έργων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του Π.∆/τος 171/1987. 

2. Η σύνταξη µελετών υπηρεσιών και επίβλεψη εκτέλεσης υπηρεσιών ή µελετών από ιδιώτες 
µελετητές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3316/05. 

3. Η  σύνταξη   µελετών προµηθειών και εργασιών,  που  εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Π.∆τος 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν.2286/95, Ν.3463/06. 
4. Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογικών µελετών. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με τη σύµβαση αυτή ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποβοήθηση της τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λήµνου όσο αφορά 
στη σύνταξη µελετών έργων, µελετών προµηθειών, ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, επίβλεψη 
έργων ,µελετών, παραλαβή έργων και σύνταξη µελετών υπηρεσιών και επίβλεψη εκτέλεσης 
υπηρεσιών 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ∆ήµου Λήµνου που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Συµφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του 
αντικειµένου της σύµβασης θα είναι στη διάθεση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λήµνου και η αξιοποίηση του προσωπικού αυτού θα γίνει κατά την κρίση 
του Προϊσταµένου, αποκλειστικά για έργα και µελέτες του ∆ήµου Λήµνου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η ισχύς της σύµβασης αυτής, αρχίζει  από την υπογραφή της σύµβασης και διαρκεί µέχρι και ένα 
χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 5 
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Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
27.000 Ευρώ και αφορά τις δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, διατροφής και υπερωριών των 
υπαλλήλων που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση του αντικειµένου της σύµβασης και την εφαρµογή των όρων και 
προϋποθέσεων της σύµβασης αυτής, τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από : 

1. Εκπρόσωπο ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, τον κ. Αντ/ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο 
Κουσενίδη Αλέξανδρο. 

2. Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης , την 
κ. Μάρθα Τριανταφυλλίδου. 

3. Εκπρόσωπο ∆ήµου Λήµνου, ο οποίος θα οριστεί από το ∆ήµο Λήµνου.  

Η επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του προέδρου. 

Συνεδριάζει όταν είναι παρόντα και τα 3 µέλη και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν 
εκπληρεί (ή εκπληρεί πληµµελώς) τις υποχρεώσεις του, µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς απόδειξη 
τους, συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε δύο 
(2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα.  
 

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 258/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  24 - 7 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


