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ΓΗΜΑΡΥΟ: ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΥΡΗΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΔΛΔΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΒΑΡΝΑΒΑ (απούζα) 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

Καθξήο Αζαλάζηνο 

Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

Βιάρνο Γεκήηξηνο 

Ξάληνο Δπάγγεινο 

Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

Κπαηδάθαο Πηπιηαλόο 

Γηακεξέινο Γεώξγηνο 

Ξέππαο Ξαλαγηώηεο 

Ιέθθαο Αλδξέαο 

Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

Ιεκπνύζεο Δπάγγεινο 
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Βαζηιάθνο Ξαλαγηώηεο 

Ξαπαγηάλλεο Γεώξγηνο 

Γηαλλάο Ησάλλεο 

Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

Κπόξζεο Βαζίιεηνο 

Νηθνλόκνπ Γξεγόξηνο 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Γάβξεο Γεώξγηνο 

Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

Ονύζζεο Θσκάο 

Βειηαληώηεο Γεκήηξηνο 

Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

Εαραξίαο Ησάλλεο 

Γηαζεκάθεο Γεώξγηνο 

Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο 

Θαιύβαο Δπάγγεινο 

Νηθνλόκνπ Βαζίιεηνο 

Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

Θηνύζεο Γεκήηξηνο 

Καξγέηα Διέλε 

Σαζηώηεο Κηραήι 

Πηεξγίνπ Ησάλλα 
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα ή κε ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηε 

Θξεζθεπηηθή Γηνξηή ηνπ 

Ξξνθήηε Ζιεία. 

2. Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξώλ 

θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη 

ηηο Ρνπηθέο Θνηλόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Ωξσπνύ. 

3. Δγθξηζε 2εο ηξνπνπνίεζεο 

ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο 

εθηειεζηέσλ έξγσλ έηνπο 2011. 

4. Απνδνρή πνζνύ 231.200,00 γηα 

θάιπςε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο. 

5. Δγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Ωξσπνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2011. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

106 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

108 

 

 

109 

 

 

110 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Νκόθσλα εγθξίλεηαη 

ε δηελέξγεηα ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο 

 

 

Νκόθσλα εγθξίλεηαη 

ε παξάηαζε 

 

 

 

Νκόθσλα εγθξίλεηαη 

ε ηξνπνπνίεζε 

 

Νκόθσλα εγθξίλεηαη 

ε απνδνρή πνζνύ 

 

Νκόθσλα εγθξίλεηαη 

ε αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. Αξρίδεη ε απνςηλή καο 

ζπλεδξίαζε θαη ζα παξαθαιέζσ ηελ θα Καλαβέιε λα θάλεη αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιόγνπ ησλ παξόλησλ. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ζιηάζθνο Δπάγγεινο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απώλ. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Απώλ. Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο. Ξαπαγηάλλεο Γεώξγηνο. Γηαλλάο 

Ησάλλεο. Καθξήο Αζαλάζηνο. Θνληνγηάλλε Αιέθα. Ρζεθξεδήο Σξήζηνο. Γάβξεο 

Γεώξγηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απώλ. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Ιεκπνύζεο Δπάγγεινο. Ιέθθαο Αλδξέαο. Ξέππαο Ξαλαγηώηεο. 

Ληθνιάνπ παξώλ. Αλπθαληήο Θσλ/λνο. Βιάρνο Γεκήηξηνο. Γηακαξέινο 

Γεώξγηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απώλ. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Βαζηιάθνο Ξαλαγηώηεο. Ξάληνο Δπάγγεινο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη. 

ΜΑΝΑΒΔΛΗ: Κίρα - Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε παξνύζα. Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

παξώλ. Κπόξζεο Βαζίιεηνο. Πσηήξρνο Γεκήηξηνο. Ρζάδαξεο Πσηήξηνο. 

Κπαηδάθαο Πηπιηαλόο. Νηθνλόκνπ Γξεγόξηνο. Ιίηζαο Θσλ/λνο απώλ. Ονύζζεο 

απώλ. Βειηαληώηεο απώλ. Γέδεο απώλ. Θαξαγηάλλεο απώλ. Εαραξίαο απώλ. 

Γηαζεκάθεο απώλ. Αξκπξηώηεο απώλ. Θαιύβαο απώλ. Νηθνλόκνπ Βαζίιεηνο 

απώλ. Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε απνύζα. Ιέθθαο απώλ. Ρζάθσλαο απώλ. Θηνύζεο 

απώλ. Καξγέηα απνύζα. Σαζηώηεο απώλ. Πηεξγίνπ απνύζα. Θύξηε Ξξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θύξηνη ζπλάδειθνη, ζήκεξα ζπγθαιείηαη έθηαθην ην Γεκνηηθό 

καο Ππκβνύιην .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ.Ζιηάζθνο πξνζήιζε ζηελ αίζνπζα θαη ν θ.Βξνύβαο, 

Ξξόεδξνο ηνπ Ρνπηθνύ ηεο Πθάιαο Ωξσπνύ. Νπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

πξόζθιεζε πνπ έρεηε ιάβεη, ε ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη έθηαθηε. Γηα κελ ην ζέκα 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλόηεηεο 

ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ ιήγνπλ, έρνπλ ιήμεη νη ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη γηα ην ζέκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ιήγνπλ, έρνπκε ζηελόηεηα 

ρξόλνπ από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο από ηελ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο 

εκεξνκελίεο πνπ είλαη από 18 - 22 Ηνπιίνπ 2011. πάξρεη αληίξξεζε σο πξνο 

ηελ έθηαθηε ζύγθιηζε ηνπ Ππκβνπιίνπ; Νρη. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ Δ.Η.Γ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξνρσξνύκε. Δρνπκε 3 ζέκαηα πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ 

είλαη εμαηξεηηθά επείγνληα. Ρν πξώην αθνξά δεύηεξε ηξνπνπνίεζε ηερληθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ 2011. Θύξηε Θαξίλν εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην 

θαηεπείγνλ. 

ΚΑΡΙΝΟ: Ρν θαηεπείγνλ είλαη όηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε Νηθνλνκηθή λα 

δεκνπξαηήζεη ηα έξγα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ην ΔΠΞΑ θαη πξέπεη λα 

δηνξζσζνύλ γηα λα γίλνπλ νη πξνϋπνινγηζκνί ζην ηερληθό πξόγξακκα. Θαη 

επίζεο πξέπεη λα γξαθηεί θαη ην έξγν, πάιη πξέπεη λα αιιάμεη ιόγσ 

πξνϋπνινγηζκνύ ην έξγν ην νπνίν είλαη γηα ηηο ζπληεξήζεηο αγξνηηθώλ θαη 

δαζηθώλ δξόκσλ, πνπ καο έρεη έξζεη έθηαθηε επηρνξήγεζε από ηελ Ξνιηηηθή 

Ξξνζηαζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνύιην εγθξίλεη θύξηνη ζπλάδειθνη; Λαη. Θύξηε Θαξίλν, 

θάληε ηελ εηζήγεζε ζαο. 
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ΘΔΜΑ 1ο Δ.Η.Γ. 

 

Δγκριζη 2ης ηροποποίηζης ηετνικού προγράμμαηος εκηελεζηέφν 

έργφν έηοσς 2011. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θύξηε Θαξίλν, θάληε ηελ εηζήγεζε ζαο. 

ΚΑΡΙΝΟ: Γηα ην έξγν "Νινθιήξσζε δηθηύνπ ύδξεπζεο νηθηζκνύ θαη παξαιίαο 

Καξθνπνύινπ Ωξσπνύ", ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν κε ην πνζό ησλ 

5.200.300 επξώ, ιόγσ επηθαηξνπνίεζεο ηηκώλ θαη αιιαγήο ΦΞΑ από 18 ζε 

23%, ην πνζό δηακνξθώλεηαη ζε 4.400.000 πιένλ ΦΞΑ 23%, 1.012, ήηνη 

ζύλνινλ 5.412.000 επξώ. Γηα ηα έξγα αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο εμσηεξηθνύ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο Γήκνπ Απιώλα Α' θάζε, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν κε ην 

πνζό ηεο ζύκβαζεο, δειαδή 978.728 επξώ, επεηδή ε ζύκβαζε έρεη δηαιπζεί 

θαη πξέπεη λα γίλεη επαλαδεκνπξάηεζε ην πνζό εγγξάθεηαη κε ην αξρηθό πνζό 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, δειαδή 1.890.756,30, πιένλ ΦΞΑ 23%, ζπλνιηθά 

2.325.630. Δπίζεο γηα ην έξγν "Ππληεξήζεηο αγξνηηθώλ θαη δαζηθώλ δξόκσλ", 

ζην ηερληθό πξόγξακκα είλαη γξακκέλν κε 73.800 επξώ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί ζε 150.000 επξώ. Ρώξα, έλα ζέκα πνπ πξνέθπςε πνπ κνπ είπεο 

γηα ην Ξνιπδέλδξη απηό δελ ην μέξσ απηήλ ηε ζηηγκή, αιιά θαη εθεί πξέπεη λα 

αλακνξθσζεί εάλ ππάξρεη αλάγθε ζύκθσλα κε ην πνζό ηεο έληαμεο ην νπνίν 

είλαη αλ ζπκάκαη θαιά, 1.375.000 επξώ. Απηά είλαη ηππηθά ζηελ νπζία, αιιά 

δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε Νηθνλνκηθή λα δεκνπξαηήζεη ηα έξγα εάλ δελ έρεη 

γίλεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο από ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ξσηήζεη θάηη; 

Ρνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο; Ρν Ππκβνύιην εγθξίλεη ηε δεύηεξε 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2011. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε 

επ' απηνύ; Νρη. Ρν Ππκβνύιην νκόθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 108/2011) 

 

ΘΔΜΑ 2ο Δ.Η.Γ. 

 

Αποδοτή ποζού 231.200,00 για κάλσυη δράζεφν πσροπροζηαζίας. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 2ν ζέκα αθνξά ηελ απνδνρή πνζνύ 231.200 επξώ από ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθώλ πνπ αθνξά ΠΑΡΑ, Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία 2011. Θύξηε 

Σξήζηνπ, εμεγήζηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθώλ κε ην αξηζκ. πξση. 22666/23.6.2011 

καο θνηλνπνίεζε ηελ απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 

θαηαλνκή πίζησζεο γηα ην Γήκν καο από πηζηώζεηο ΠΑΡΑ, Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, 

γηα ην έηνο 2011 ύςνπο 231.200 επξώ. Ζ δαπάλε απηή αθνξά θάιπςε 

δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Δηδηθόηεξα από ηελ πίζησζε 

απηή κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ ελέξγεηεο όπσο θαζαξηζκόο πεξηαζηηθώλ 

δαζώλ, β) θαζαξηζκόο, έιεγρνο ρσκαηεξώλ, γ) ελίζρπζε εζεινληηθώλ δξάζεσλ 

ζε επίπεδν Γήκνπ, δ) ζέκαηα εμνπιηζκνύ, όπσο βπηηνθόξα, γελλήηξηεο, 

αζύξκαηνη θιπ. θαη ε) ιεηηνπξγηθά έμνδα, ππεξσξίεο κε κόληκνπ πξνζσπηθνύ, 

θαύζηκα θιπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 είρε 

πξνβιεθζεί ζηνλ θσδ. αξ. εζόδσλ 1214.0003 ην πνζό ησλ 236.284,75 επξώ, 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ησλ ζπλελνύκελσλ Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ θαη ήηαλ ην πνζό πνπ εηζπξάρζεθε γηα ην έηνο 2010. Δκείο ζαλ 

Γήκνο πξνηείλνπκε, 1) ηελ απνδνρή ηνπ παξαπάλσ πνζνύ ύςνπο 231.200 
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επξώ θαη 2) πξνηείλεηαη ε ζπληήξεζε, ε εθηέιεζε ελόο .. ε δηάζεζε ελόο 

πνζνύ από ηηο 231.200 επξώ, ε δηάζεζε ελόο πνζνύ 150.000 επξώ γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ ηεο πεξηθέξεηαο .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΥΡΗΣΟΤ: Θαη δαζηθώλ, αγξνηηθώλ θαη δαζηθώλ δξόκσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Γήκνπ καο. Γηα ην ζθνπό απηό είρε πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ 

θαη εμόδσλ ηνπ νηθνλ. έηνπο 2011 ζηνλ θσδ. αξ. 307333.0043 πνζό 1.000 

επξώ. Ρν πνζό απηό ύζηεξα από ηελ επηρνξήγεζε απηή, πξνηείλνπκε λα 

αλέιζεη ζπλνιηθά ζηηο 150.000 ζπλνιηθά, λα ζπληαρζεί από ηελ Ρερληθή 

πεξεζία ζρεηηθή κειέηε, λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη γηα ηα 

δεκόζηα έξγα θαη λα εθηειεζηεί ην έξγν απηό, ην νπνίν ζα αλέιζεη ζπλνιηθά κε 

ην ΦΞΑ ζηηο 150.000 επξώ. Ξξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ πνζνύ απηνπ θαη' 

αξρήλ ησλ 231.200 επξώ θαη από ην πνζό απηό ζηε ζπλέρεηα ε δηάζεζε πνζνύ 

150.000 επξώ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ "Ππληήξεζε αγξνηηθώλ θαη δαζηθώλ 

δξόκσλ ηνπ Γήκνπ καο". 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ην Ππκβνύιην ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ην 

θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε γύξσ απ' απηό; Νρη. 

ΥΡΗΣΟΤ: Δπίζεο ζα ήζεια .. Ππγλώκε θ.Ξξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε .. Λαη. 

ΥΡΗΣΟΤ: Δπίζεο ζα ήζεια λα ζπκπιεξώζσ όηη ην ππνινηπόκελν πνζό από 

ηηο 231.200 επξώ ζα ην απνδερηνύκε ζε επόκελε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ θαη αθνύ έρνπκε θαηαιήμεη ζηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ; Λα ζαο δηαθόςσ ιηγάθη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Γήκαξρε. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξαξεκπηπηόλησο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ εδώ όηη είκαζηε ζε 

επηθπιαθή ιόγσ κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο ππξθαγηώλ αιιά θαη δπζηπρώο ιόγσ 

ζεξκνπιεμίαο. Δίζηε ππνρξεσκελνη νη Αληηδήκαξρνη ηα επηκέξνπο θαηαζηήκαηα 

ηα Θνηλνηηθά λα ηα έρεηε αλνηρηά εάλ έρεηε air condition κέρξη Ρξίηε απόγεπκα. 

Λα δερόκαζηε αλζξώπνπο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε ιόγσ ζεξκνπιεμίαο ή 

θάπνησλ θηλδύλσλ από ηε δέζηε. Δληάμεη; Γη' απηό θαη εκείο θέξακε θαη ην ζέκα 

έθηαθην ππξνπξνζηαζίαο γηα λα μεθηλήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηη κπνξνύκε λα 

ζώζνπκε από ηηο ππξθαγηέο θαη βέβαηα απηό ην πνζόλ πνπ απνδερόκαζηε 

ζήκεξα γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε, λα έρνπκε βγάιεη ην έξγν, λα έρεη γίλεη .. ζα 

έπξεπε λα είρε έξζεη από ην Κάην θαλνληθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: παξρεη θάπνηα παξαηήξεζε; Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θάπνηα 

αληίξξεζε; Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Γελ ην ήμεξα ην ζέκα θαη δε ζπλελλνήζεθα κε ην Γήκαξρν. Θα 

πξνζιάβνπκε θαη πξνζσπηθό γηα ηελ ππξαζθάιεηα; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπνξνύκε λα κπνύκε ζηε δηαδηθαζία λα πξνζιάβνπκε δηκελήηεο 

νη νπνίνη έρνπλε δηαδηθαζία, νη νπνίνη .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηό ιέσ. Αλ είλαη λα κελ πξνζιάβνπκε, δειαδή δελ 

πξνιαβαίλνπκε λα πξνζιάβνπκε θέηνο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βάινπκε.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξσο δελ .. Δίλαη 80.000, από εθεί θαη πέξα κεηά ηα 150 είλαη γηα 

λα πξνζιάβνπκε, βέβαηα, πξνζσπηθό ην ιέεη. Ν,ηη πξνιάβνπκε. Ρη λα θάλνπκε. 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Νρη 150 καο θηάλνπλε γηα θέηνο βιέπσ. Ζδε έρεη πξνρσξήζεη 

ην θαινθαίξη. Αο εμαληιήζνπκε απηά .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρνπκε κέζα ιεθηά αθήζεη. Λαη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε θ.Κπόξζε. 

(νκηιίεο εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ην Ππκβνύιην εγθξίλεη; Ρν Ππκβνύιην 

νκόθσλα εγθξίλεη. 

(αξ. απνθ. 109/2011) 

 

ΘΔΜΑ 3ο Δ.Η.Γ. 

 

Δγκριζη 2ης αναμόρθφζης προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Χρφπού 

οικονομικού έηοσς 2011. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 3ν έθηαθην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά ηε 

δεύηεξε αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2011. Θύξηε Σξήζηνπ εμεγήζηε 

αθξηβώο ζε ηη ζπλίζηαηαη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ξξνθεηκέλνπ λα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κελ κπείηε ζηελ θπξίσο εηζήγεζε. 

ΥΡΗΣΟΤ: Νρη. Ξξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ 

απηώλ ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Γηα ην 

ιόγν όηη άιιαμε ν θόξνο, ην ΦΞΑ θαη θαηά ζπλέπεηα αιιάδνπλ θαη ηα πνζά ηα 

νπνία είραλ πξνβιεθζεί αξρηθά. Ρα έξγα απηά είλαη: ε νινθιήξσζε ηνπ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο νηθηζκνύ παξαιίαο Καξθνπνύινπ. Δίρε εγθξηζεί πνζό 

5.200.300 επξώ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ξσηήζνπκε ην Πώκα πξώηα. παξρεη θάπνηα αληίξξεζε γηα 

ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο; Ρν Ππκβνύιην εγθξίλεη. 
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(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, γηα ηε δεύηεξε αλακόξθσζε δελ ςεθίζακε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό. Ρν ηερληθό πξόγξακκα ςεθίζακε. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ρν δεύηεξν έξγν είλαη, ε βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Απιώλα θαη ην ηξίην έξγν είλαη, αληηθαηάζηαζε, 

βειηίσζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Ξνιπδελδξίνπ. Πηα πνζά 

ηεο αξρηθήο έληαμεο θαη ησλ 3 έξγσλ ηα νπνία είραλ εληαρζεί ζε αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα, δειαδή λα πξνζηεζεί 23%, ε δηαθνξά ηνπ ΦΞΑ πνπ 

πξνθύπηεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Δρεη γίλεη ζρεηηθή επηθαηξνπνηεζε από 

ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη έρεη θνηλνπνηεζεί θαη ζρεηηθό έγγξαθν πξνο ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη πξνο ηελ ελδηάκεζε δηαρεηξηζηηθή αξρή 

ηεο Ξεξηθέξεηαο ε νπνία είλαη θαη ζύκθσλε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνϋπνινγηζκώλ θαη νη πιεξνθνξίεο καο είλαη όηη ε Ξεξηθέξεηα, αο πνύκε ην 

θάζε πξόγξακκα ζα θαιύςεη ηε δηαθνξά ηνπ ΦΞΑ. Γειαδή δε ζα επηβαξπλζεί 

ν Γήκνο κε θάπνην πνζό, ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπλνιηθό πνζό ηεο 

επηρνξήγεζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάπνηεο εξσηήζεηο; πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε επί ηεο 

ςεθνθνξίαο; Ρν Ππκβνύιην νκόθσλα εγθξίλεη ηε δεύηεξε αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2011. 

(αξ. απνθ. 110/2011) 
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ΘΔΜΑ 2ο 

 

Δγκριζη παράηαζης προθεζμίας ζσμβάζεφν προμήθειας σγρών 

κασζίμφν για ηις Γημοηικές και ηις Σοπικές Κοινόηηηας ηοσ Γήμοσ 

Χρφπού. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πάκε θύξηνη ζπλάδειθνη ζην 1ν ζέκα ηεο ζεκεξηλήο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο πγξσλ θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο Ρνπηθέο Θνηλόηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Ωξσπνύ. Θύξηε Σξήζηνπ, εμεγήζηε, θάληε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο. 

ΥΡΗΣΟΤ: Κε ηελ αξ. 68/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

εγθξίζεθε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είραλ ππνγξαθεί από ηηο πξώελ 

Θνηλόηεηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πγξώλ θαπζίκσλ κέρξη 30.6.2011. Δπεηδή ν 

αλνηρηόο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ όινπ ηνπ Γήκνπ δηεμήρζε 

ζήκεξα θαη κέρξη λα γίλεη θαηαθύξσζε ν .. έιεγρνο θαη ε αλάζεζε, ρξεηάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή 

ησλ αλαδόρσλ. Ξξνηείλνπκε ινηπόλ ηελ αλαλέσζε ηεο παξάηαζεο κέρξη 31.8. 

κε ηνπο παξαθάησ πξνκεζεπηέο ηνπ Γήκνπ καο: 1) Γηα ηελ Γεκνηηθή 

Θνηλόηεηα Απιώλα ε ζύκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή Σξπζνύια Θσλ/λν .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΥΡΗΣΟΤ: Νρη, όρη. Απιά ππήξρε κηα αξρηθή ζύκβαζε. Γε καο γλσζηνπνίεζε 

εκάο εγγξάθσο όηη .. ιέεη πξνθνξηθά όηη δηαθόπηεη ηε ζύκβαζε. Δληάμεη, εκείο 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαλεώζνπκε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ.Ξαπαγηάλλεο θάλεη ηελ εξώηεζε. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Γε καο έδηλε. 
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ΥΡΗΣΟΤ: Απηό ζηακάηεζε .. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Θαη ηώξα δε καο θαη ν Πακπάλεο, εξρόκαζηε ζηνλ .. 

ΥΡΗΣΟΤ: Απηό ζηακάηεζε πξνθνξηθά. Ν θ.Πακπάλεο είπε όηη εμαθνινπζεί 

λα δίλεη θαύζηκα. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: Δκέλα δε κνπ δίλεη πάλησο. Γε γλσξίδσ γηαηί. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΥΡΗΣΟΤ: Δληάμεη, είπε από ζήκεξα όηη κπνξνύλε ηα απηνθίλεηα λα 

ζπλερίδνπλε. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: .. Δθεί είλαη όιν ην ζύζηεκα. Λα .. λα πάξνπκε θαη εκείο .. 

ΥΡΗΣΟΤ: Γηα ηνλ θ.Σξπζνύια δελ κπνξνύκε εκείο γηαηί δελ θαηήγγεηιε ηε 

ζύκβαζε. Ζ ζύκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηα καο. Ρώξα αλ απηόο δε ζέιεη 

λα πξνκεζεύεη κε θαύζηκα ην Γήκν, είλαη ζέκα δηθό ηνπ. Δκείο πξνηείλνπκε λα 

παξαηαζεί ε ζύκβαζε ηνπ θαη από εθεί θαη πέξα ζα δνύκε. Γηα ηε Γεκνηηθή 

Θνηλόηεηα Αθηδλώλ ε ζύκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή Γξνύγθα Αλαζηάζην. 3) Γηα 

ηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Θαιάκνπ ε ζύκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή Αγγειηθή 

Σξήζηνπ Φξαγθή. 4) Γηα ηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Καξθνπνύινπ Ωξσπνύ νη 

ζπκβάζεηο κε ηνλ πξνκεζεπηή Θνιηκάηζε Γξεγόξην Οαθαήι. 5) Γηα ηελ Ρνπηθή 

Θνηλόηεηα Ππθακήλνπ ε ζύκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή Πακπάλε Θσλ/λα θαη 

Αγγειηθή Ν.Δ. 6) Γηα ηνλ πξώελ Γήκν Ωξσπίσλ ή ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία 

Αιθα Θαξηάκεο, Γ.Κπιαηζηώηεο Ν.Δ. ε νπνία ιήγεη ζήκεξα 15.7.2011. Δπίζεο 

ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εθ παξαδξνκήο ζηελ πξνεγνύκελε απόθαζε 

παξάηαζεο δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ε ζύκβαζε κε ηνλ θ.Θηξθόπνπιν 

Θπξηάθν & ΠΗΑ Δ.Δ., θαζώο θαη ε ζύκβαζε κε ηελ Ξαλαγηώηα Θηξθνπνύινπ - 

Θπξηάθνο Θηξθόπνπινο Ν.Δ. νη νπνίεο έιεγαλ 30.3.2011. Γηα όινπο ηνπο 

αλσηέξσ ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

πεξεζίεο δξεπζεο θαη Θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ καο πξνηείλνπκε ηελ 
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παξάηαζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ ζπκβάζεσλ όπσο απηέο πξναλαθέξζεθαλ 

κέρξη 31.8.2011 κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θύξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε γηα ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβαζεσλ; Ν θ.Κπόξζεο ξσηάεη γηα ην.. 

Κπνξείηε λα θάλεηε ηελ εξώηεζε θ.Κπόξζε; Γελ αθνπζηήθαηε. 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΥΡΗΣΟΤ: Γελ είρακε αξρηθή ζύκβαζε γηα ηελ Καιαθάζα. Θα θαιπθζείηε κε 

θάπνην από ηα πεξηθεξεηαθά, όπσο εμππεξεηείζηε κέρξη ζήκεξα. Λαη, λαη, λαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνύιην νκόθσλα εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο Ρνπηθέο 

Θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ. 

(αξ. απνθ. 107/2011) 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

 

Λήυη απόθαζης ζτεηικά με ηη διενέργεια ή μη ηης εμποροπανήγσρης 

για ηη Θρηζκεσηική Γιορηή ηοσ Προθήηη Ηλία. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θύξηε Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιόγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γλσξίδεηε όινη ηελ εκπνξνπαλήγπξε ηνπ Ξξνθήηε Ζιείαο πξνο 

ηηκή ηνπ, γηλόηαλε πάξα πνιιά ρξόληα, είρε θαζηεξσζεί ζηνλ Ωξσπό. Μεθίλεζα 

θαη εγώ ηε δηαδηθαζία λα θάλνπκε ηελ εκπνξνπαλήγπξε αιιά δπζηπρώο 

ζήκεξα βξίζθνκαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα θάλσ κηα αλαθνίλσζε ε νπνία είλαη 

ε εμήο, ε νπνία βέβαηα εκπνξνπαλήγπξε δηεμαγόηαλ θάησ από ζπλζήθεο πάληα 
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πξνρεηξόηεηνο ζα έιεγα θαη όρη πάληα κε λόκηκεο δηαδηθαζίεο, κε απνηέιεζκα 

λα κελ ππάξρεη θαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα επαγγεικαηηώλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα ζπκθέξνληα 

είρε θαιιηεξγήζεη όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα έλα πνιύ ζπγθεθξηκελν θιίκα 

πξνζσπηθώλ εμππεξεηήζεσλ, πνπ αιινίσλαλ ηνλ πξαγκαηηθό ραξαθηήξα ηεο 

ενξηήο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζπλεπήο ζηηο εζηθέο θαη πνιηηηθέο ηηο δεζκεύζεηο 

απέλαληη ζηνπο δεκόηεο επηρεηξεί λα βάιεη ηάμε θαη ζε απηό ην δήηεκα ώζηε ε 

παλεγύξε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλόλεο πνπ ζα ζεζπίζεη ην Γεκνηηθό 

Ππκβνπιην θαη κόλν απηό, ρσξίο λα πξνζβάιιεη ην ζξεζθεπηηθό αίζζεκα ησλ 

πνιηηώλ. Πηελ πξνζπάζεηα καο όκσο γίλακε απνδέθηεο κηαο θνβεξήο, κηαο 

θξηθηήο ζα έιεγα επίζεζεο από νκάδα επαγγεικαηηώλ πνπ επηδίσθε λα 

θαηαξγήζεη ζηελ πξάμε ηνπο ζεζκνύο, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ. Αληηδξώληαο ζηελ πνιηηηθή ππέξ ηνπ δεκόηε ήζθεζαλ 

βία, εμύβξηζαλ, έζημαλ ππνιήςεηο, πξνπειάθηζαλ αηξεηνύο θαη πνιίηεο 

εηζβάιινληαο κε βία αθόκε θαη κελ απνρσξώληαο από ηα γξαθεία ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη έπεηηα ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην δηαθόπηνληαο ηε ζπλέρηζε ηνπ. 

Ρα ρεηξόηεξα απνθεύρζεθαλ κόλν κε ηελ παξέκβαζε ηεο Αζηπλνκίαο. Ρα 

είδαηε, ηα δήζαηε όινη. 

Ωο εθ ηνύηνπ δεισλνπκε επζέσο όηη ν Γήκνο Ωξσπνύ, ν Γήκαξρνο θαη νη 

Γεκνηηθνί Πύκβνπινη δελ εθβηάδνληαη, δελ ηξνκνθξαηνύληαη ζε θακία 

πεξίπησζε θαη δελ παξαρσξνύλ νπηε ειάρηζην από ηα δηθαηώκαηα ησλ 

δεκνηώλ ηα νπνία νξθίζηεθαλ λα δηαθπιάηηνπλ. Κε ην έξγν καο 

δεκηνπξγνύκε ηηο πξνϋπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα θάλνπλ ην Γήκν καο λα 

ιεηηνπξγεί πξόηππα θαη βάδνπκε ηέινο ζηελ αηαμία θαη ζηελ αλαξρία από ηελ 

νπνία νξηζκέλνη επσθεινύληαλ ζε βάξνο ησλ δεκνηώλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Ωξσπνύ ζπληζηώ λα απνθαζίζεη όηη 

ε εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Ξξνθήηε Ζιεία γηα ην έηνο 2001 δε ζα δηεμαρζεί .. 
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(παξεκβάζεηο εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: 2011. Θέινπκε θαη επηδηώθνπκε λα ζπλερίζεη απηόο ν ζεζκόο λα 

ιεηηνπξγεί. Γηα λα ζπκβεί όκσο απηό ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ όξνη ζαθείο θαη 

πξνθαζνξηζκέλνη, ζύκθσλα κε ηηο λνκηθέο επηηαγέο θαη αξκόδηνη γηα ηελ 

εξγαζία απηνί είλαη κόλν νη λόκηκα εθιεγκέλνη εθπξόζσπνη ησλ δεκνηώλ. Λα 

είζηε ζίγνπξνη όηη ζα επηδηώμνπκε θαη ηνπ ρξόλνπ λα γίλεη ε εκπνξνπαλήγπξεο 

κε όιε καο ηελ αγάπε θαη ζέιεζε, κε ηνπο θαλόλεο όκσο πνπ επηβάιιεη ν 

λόκνο, ε ηάμε, ν πνιηηηζκόο θαη ε εηξήλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε θ.Γήκαξρε. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο 

θ.Γηακαξέινο. Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο; 

Δζείο ηη εθπξνζσπείηε θπξία; 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζείο είζηε λνκηθόο εθπξόζσπνο; 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ξέξα από ην πνιηηηθό κέξνο ηεο απόθαζεο καο, κπνξείηε βέβαηα 

λα εμαζθήζεηε ηα λνκηθά ζαο δηθαηώκαηα όπνηε ζέιεηε, είλαη εππξόζδεθηα θαη 

επηζπκεηά θαη καθάξη λα θάλνπκε ιάζνο, λα κπνξέζεηε λα θάλεηε θάηη .. 

(παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο παξαθαιέζσ λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο αθνύ.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Φαζίζηεο πνπ ην απηνθίλεην ηνπ θπξίνπ έρεη γίλεη θνκκάηηα; 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ζέινπκε λα κπνύκε ζ' απηή ηε δηαδηθαζία. Ξαξαθαιώ, 

παξαθαιώ. Ξαξαθαιώ, παξαθαιώ θπξία. 

(νκηιία εθηόο κηθξνθώλνπ) 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιώ, ζαο παξαθαιώ. Θπξία .. Κνπ δηαθεύγεη ην όλνκα 

ζαο. Θπξία; 

ΜΠΟΓΚΑ: Νλνκάδνκαη Δηξήλε Κπόγθα, ζα ζαο πξνζθνκίζσ θαη ηε δηθεγνξηθή 

κνπ ηαπηόηεηα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. Δίκαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνβώ, λα πξνρσξήζσ ζε ςεθνθνξία. Δρεη θάπνηνο 

αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ λα κελ δηελεξγεζεί ε 

εκπνξνπαλήγπξε ηεο Θξεζθεπηηθήο Γηνξηήο ηνπ Ξξνθήηε Ζιεία γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ; 

ΜΠΟΓΚΑ: Γελ έρνπκε πάξεη ζέζε θ.Γήκαξρε. Γε καο αθνύζαηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιώ, ζαο παξαθαιώ. Κελ παξεκβαίλεηε ζηε 

δηαδηθαζία. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θύξηνη ζπλάδειθνη; Ρν Ππκβνύιην 

νκόθσλα εγθξίλεη ηε κε δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηε Θξεζθεπηηθή 

Γηνξηή ηνπ Ξξνθήηε Ζιεία. Κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε θπξία. 

ΜΠΟΓΚΑ: Παο ελεκεξώλσ απιά θ.Ξξόεδξε όηη έρσ ιεπθή εληνιή γηα 106 

αγσγέο ελαληίνλ πξνζσπηθά ζε ζαο, ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, 

ζε όια ηα κέιε θαη ην Γήκν γηα δηαθπγόληα θέξδε. Γελ κπνξείηε λα 

εθκεηαιιεύεζηε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ησλ αλζξώπσλ πνπ εγθισβίζαηε 

εδώ. 106 άηνκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο επραξηζηνύκε θπξία. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δρεηε απόιπην δηθαίσκα. 

ΜΠΟΓΚΑ: Θαη ζαο ελεκεξώλσ επίζεο όηη ζήκεξα γίλεηαη έθηαθηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ηεο Νκνζπνλδίαο γηα θηλεηνπνηήζεηο. Αλαιακβάλεηε ηηο επζύλεο 

ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θύξηνη ζπλάδειθνη, ε ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη ιήμαζα. 

(αξ. απνθ. 106/2011) 

------------------------ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

------------------------- 
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