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Α   Σ  Α Σ Μ Α 

 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝ αε δεάμΝ υθ λέα βμΝ κυΝυηίκυζέκυ 

             βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΙ γηέαμΝαλδγηΝ1βήβλ-11-2016 

 

Α ό  Απόφα   30 

 

  ΘΕΜΑ 1μ « ιΫ α βΝαδ άηα κμΝΰδαΝ δΪθκδιβΝ λσηκυΝ κθΝκδεδ ησ 

                     ΚυλαμΝ λτ βΝ έΚέΙ γηέαμ»έ 
 

                                                          

      βθΝΝΙ γηέαΝ άη λαΝ δμΝΝβλΝ κυΝηάθαΝΝκ ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
Σλέ βΝεαδΝυλαΝ1ιμγίΝηέηέΝ υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝυηίκτζδκΝ βμΝ

βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΙ γηέαμ,Νη ΪΝαπσΝ βθΝαλδγηέΝ58/23-11-2016 ΫΰΰλαφβΝ
πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εέΝ ΗΜΟΤΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν βΝ κπκέαΝ πδ σγβε Ν
θσηδηαΝ εαδΝ ηπλσγ ηαΝ ΝεΪγ Ν ΫθαθΝτηίκυζκ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ
κυΝ ΪλγλκυΝ κκΝ κυΝ Νέγκηβήβί1ίΝ (Φ ΚΝ κιήίι-06-βί1ί)Ν π λέΝ «ΝΫαμΝ
λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - 

ΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ»,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ αΝ
γΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
    φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπάλξ Ναπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝπΫθ Ν
(η)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Ι γηέαμΝ ίλΫγβεαθΝ
παλσθ μΝ λ δμΝ (γ)ΝεαδΝαπσθ μΝ υκΝ (β),ΝκΝΠλσ λκμ εάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ
υθ λέα βμέ 

 

 α  ο   ε  μΝ 1)Ν άηκυΝ Κπθ αθ έθκμΝ Πλσ λκμ,Ν β)Ν α δζσπκυζκμΝ
ΙπΪθθβμ,Νγ)ΝΣαλκτ βμΝΙπΪθθβμ 

Α π ο   ε μΝΝ1)ΝΓεκτηαμΝΝδεσζακμΝβ)Ναε ζζαλέκυΝ υγτηδκμ 

ΠκυΝ θΝάζγαθΝ βΝ υθ λέα βΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέ 
 

         πέΝ κυΝ1κυ
 γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,ΝκΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ

κΝ υηίκτζδκΝ βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Ι γηέαμΝ βθΝ η Ν αλδγησΝ
πλπ κεσζζκυΝβίθλβή1ί-11-βί1θΝαέ β βΝ κυΝεέΝεαλυθβΝ ζΫιαθ λκυ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝ αβ ΪΝ βθΝ δΪθκδιβΝ κυΝ λσηκυΝπκυΝ έθαδΝ εΪγ κμΝ βμΝ κ κτΝ γθΪλξκυΝ



ΜαεαλέκυΝ κθΝ κδεδ ησΝ ΚυλαμΝ λτ β,Ν εαγυμΝ Ϋξ δΝ εα απα βγ έΝ απσΝ
εα α ε υάΝπαλΪθκηκυΝηαθ λσ κδξκυ,έ 
       βΝ υθΫξ δαΝ κΝ Πλσ λκμΝ πλκ έθ δΝ θαΝ αβ ά κυθΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ
Τπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΘ κ υλπθΝ θαΝ εΪθ δΝ
αυ κοέαΝεαδΝ θαΝπλΪι δΝ αΝ Ϋκθ α,Ν αβ ΪΝ ΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝυηίκυζέκυΝθαΝ
εφΫλκυθΝ δμΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ κΝπαλσθΝγΫηαΝεαδΝαπκφα έ κυθΝ ξ δεΪέ 

           ΣκΝυηίκτζδκΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΙ γηέαμΝη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ
υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ, 

 

  ο φ ω  α, 
 

     Γθπηκ κ έΝ γ δεΪΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ κυΝ εέΝ εαλυθβΝ ζΫιαθ λκυΝ εαδΝ
αβ ΪΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ Τπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ θαΝ πλκί έΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ
θΫλΰ δ μ,ΝζσΰπΝαληκ δσ β αμέ- 

      

 

          

                         Η απόφα  πή ε α/α  30/201θ 

 

 

           ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΣαΝηΫζβ 

            υπκΰλαφάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝυπκΰλαφΫμ 

         

ελδίΫμΝαπσ πα ηα 

ΟΝΠλσ λκμΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμ 

 

 

 

 

                                             ΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝ ΗΜΟΤ 
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