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Α ό  Απόφα   31 

 

  ΘΕΜΑ 2μ «ξ δεΪΝη Ν κπγΫ β βΝβζ ε λκθδεάμΝπδθαεέ αμΝΰδαΝ βθΝ 
                      ίυγδαση θβΝΰΫφυλαΝΙ γηέαμ,Ν βΝ δα ατλπ βΝ πθΝκ υθ 

                      πδ Ϊυλκυ-Ι 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 λκμΝεάλυι 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 κυΝβκυ
 γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,ΝκΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ

κΝυηίκτζδκΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΙ γηέαμΝ αΝ ιάμμ 
1) ΣβθΝη ΝαλδγησΝπλπ κεσζζκυΝβίη1κή1ί-11-βί1θΝ δ βΰβ δεάΝΫεγ βΝ βμΝ

ήθ βμΝ Σ ξθδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ-



ΰέΘ κ υλπθΝη Ν βθΝκπκέαΝαβ κτθΝαπσΝ κΝυηίκτζδκΝ βμΝ βηκ δεάμΝ
Κκδθσ β αμΝ Ι γηέαμΝ θαΝ ΰθπηκ κ ά δ,Ν ζσΰπΝ αληκ δσ β αμ,Ν ΰδαΝ βθΝ
αθαΰεαδσ β αΝ κπκγΫ β βμΝβζ ε λκθδεάμΝπδθαεέ αμΝΰδαΝ βθΝίυγδαση θβΝ
ΰΫφυλαΝΙ γηέαμέ 

2) ΣβθΝ η Ν αλδγησΝ πλπ κεέΝ 1ιθθθήίη-10-βί1θΝ αέ β βΝ κυΝ εέΝ ΫλΰαΝ
γαθα έκυ-Άλη θ,Νη Ν βθΝκπκέαΝ αβ ΪΝ βθΝ ιΫ α βΝ εκπδησ β αμΝ αΝ

πζαέ δαΝαληκ δσ β αμΝ κυΝ άηκυΝΰδαΝ βΝ κπκγΫ β βΝπλκ δ κπκδβ δεάμΝ
θ δε δεάμΝ πδθαεέ αμΝ ΰδαΝ βθΝ δΪία βΝ Ι γηέαμΝ βθΝ δα ατλπ βΝ

Ι γηκτΝ( θκδε ά-Κζ δ ά),Νυ ΝθαΝ θβη λυθκθ αδΝΫΰεαδλαΝκδΝκ βΰκέΝ
ΙΧΝ πκυΝ γΫζκυθΝ θαΝ δΫζγκυθΝ απσΝ αυ ά,Ν ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ π κτΝ
λκηκζκΰέκυΝ εαδΝ απκφυΰάΝ Ϊ εκπβμΝ αζαδππλέαμΝ (εα αθΪζπ βΝ

εαυ έηκυ,Ν ξλκθκ λδίά,Ν ξλά βΝ εδθβ κτΝ εέζπ),Ν σππμΝ υηίαέθ δΝ ΰδαΝ βθΝ
δΪία βΝΠκ δ πθέαμέ 

       Ύ λαΝαπσΝ αΝπαλαπΪθπΝκΝΠλσ λκμΝαβ ΪΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ
βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Ι γηέαμΝ θαΝ εφΫλκυθΝ δμΝ απσο δμΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ

παλσθΝγΫηαΝΝεαδΝαπκφα 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 έΝαλθβ δεΪΝ κΝαέ βηαΝ κυΝεέΝ ΫλΰαΝ γαθα έκυ-Άλη θΝεαγυμΝ
αΝκξάηα αΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝ δΫζγκυθΝ βΝίυγδαση θβΝΰΫφυλαΝΙ γηέαμΝεαδΝαπσΝ
δμΝ τκΝπζ υλΫμΝ βμΝ( λ ΪΝ- Π ζκπσθθβ κ),Ν ιυπβλ κτθ αδΝΪη αΝαπσΝ κυμΝ

παλσ δκυμΝ λσηκυμΝ εαδΝ θΝ υφέ α αδΝ γΫηαΝ ξλκθκ λδίάμΝ πθΝ κξβηΪ πθ,Ν
φσ κθΝ θβη λυθκθ αδΝ απσΝ δμΝ βζ ε λκθδεΫμΝ πδθαεέ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ
εα Ϋλπγ θΝ πθΝ δ σ πθΝ βμΝίυγδαση θβμΝΰΫφυλαμέ- 

      

 

          

                         Η απόφα  πή ε α/α  31/201θ 

 

 

           ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΣαΝηΫζβ 

            υπκΰλαφάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝυπκΰλαφΫμ 

         

ελδίΫμΝαπσ πα ηα 

ΟΝΠλσ λκμΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμ 
 

 

 

 

                                             ΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝ ΗΜΟΤ 
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