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ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
ΘΔΜΑ:  ύκβαζε σλεργαζίας ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας – Μεζάλωλ κε ηο εγθεθρηκέλο εζληθής 
εκβέιεηας σιιογηθό ύζηεκα Αληαποδοηηθής Δλαιιαθηηθής Γηατείρηζες θαη Αλαθύθιωζες 
σζθεσαζηώλ θαη Αποβιήηωλ “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ” γηα ηελ Οργάλωζε 
Οιοθιερωκέλοσ σζηήκαηος Δλαιιαθηηθής Γηατείρηζες σζθεσαζηώλ ζηο Γήκο κας.                         
 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόληες 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ , Παρώλ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 9ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 15/2020 
 
ΘΔΜΑ:  ύκβαζε σλεργαζίας ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας – Μεζάλωλ κε ηο εγθεθρηκέλο εζληθής 
εκβέιεηας σιιογηθό ύζηεκα Αληαποδοηηθής Δλαιιαθηηθής Γηατείρηζες θαη Αλαθύθιωζες 
σζθεσαζηώλ θαη Αποβιήηωλ “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ” γηα ηελ Οργάλωζε 
Οιοθιερωκέλοσ σζηήκαηος Δλαιιαθηηθής Γηατείρηζες σζθεσαζηώλ ζηο Γήκο κας.                         
 

Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην έλαην   ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. 

Μάγεηξα , ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ  Γ.. ηα εμήο: 

« Κπξίεο θαη Κύξηνη Σύκβνπινη ,  

Με βάζε ην Νόκν 2939/2001 «Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη 
άιισλ πξντόλησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο απηόο ηζρύεη ζήκεξα κε ηνλ Νόκν 4496/2017, ε 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 
Γήκνπο θαη νξγαλώλεηαη είηε από ηνπο ίδηνπο είηε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζθεπαζηώλ  ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο.  Σην πιαίζην απηό, ζύκθσλα κε ην Νόκν 2939/2001 θαη δπλάκεη 
ηεο ππ’ αξηζκ. 193471/31.12.2008 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο & 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ 2711 Β’/31.12.2008), εγθξίζεθε ην εζληθήο εκβέιεηαο Σπιινγηθό 
Σύζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθισζεο Σπζθεπαζηώλ θαη 
Απνβιήησλ κε ηελ επσλπκία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αλώλπκε Εηαηξία”. 
Τν Σπιινγηθό Σύζηεκα ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ πινπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε 
δηάθνξα ζεκεία, ηνπ θάζε Γήκνπ, Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο, ηα νπνία 
απνηεινύληαη από απηόκαηα κεραλήκαηα αλαθύθισζεο πςειήο ηερλνινγίαο, γηα ηελ 
αλαθύθισζε ησλ πιαζηηθώλ, κεηαιιηθώλ θαη γπάιηλσλ ζπζθεπαζηώλ, θαζώο θαη από εηδηθό 
εμνπιηζκό γηα ηελ αλαθύθισζε άιισλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο (όπσο ραξηί, πιαζηηθέο ζαθνύιεο 
θ.α.). Σηα Κέληξα απηά, νη δεκόηεο επηζηξέθνπλ ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη 
απηόκαηα ηνπο απνδίδεηαη απόδεημε κε ην αλαινγνύλ αληαπνδνηηθό θίλεηξν, ελώ παξάιιεια 
ηνπο παξέρνληαη θαη επηπιένλ πξνζθνξέο-θίλεηξα σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο (όπσο κεγάια δώξα δηαγσληζκώλ, εθπησηηθά θνππόληα θ.α.).  
Σεκεηώλεηαη, όηη ην Σπιινγηθό Σύζηεκα ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ηνπνζεηεί Κέληξα 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο θαη εληόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ώζηε λα εληζρπζεί ε 
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ. Με ηα 
Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηα ε «Δηαινγή ζηελ Πεγή».  
Με αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εμνπιηζκνύ πςειήο ηερλνινγίαο, 
απηόκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο, όπσο:  

 παξαιαβή ησλ άδεησλ ζπζθεπαζηώλ ζε εηδηθή ρνάλε ππνδνρήο θαη κε πςειή ηαρύηεηα 
παξαιαβήο (έσο 30-40 ζπζθεπαζίεο αλά ιεπηό),  

 αλαγλώξηζε θαη δηαρσξηζκόο ησλ ζπζθεπαζηώλ αλά πιηθό (όπνπ κε ρξήζε εηδηθώλ 
αηζζεηήξσλ αλαγλσξίδνληαη θαη δηαρσξίδνληαη νη ζπζθεπαζίεο),  

 αλαγλώξηζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίαο (κε ρξήζε barcode scanner), 
ζπκπίεζε ή ηεκαρηζκόο ηεο ζπζθεπαζίαο (κε εηδηθά κεραληθά κέζα) επηηπγράλνληαο 
κείσζε όγθνπ έσο 90%,  

 ζπιινγή ησλ επηζηξεθόκελσλ ζπζθεπαζηώλ ζε εηδηθό ελζσκαησκέλν θιεηζηό 
απνζεθεπηηθό ρώξν, απνζήθεπζε, εθηύπσζε θαη απνζηνιή όισλ ησλ ζηαηηζηηθώλ 



ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, απηόκαηε εθηύπσζε θαη παξάδνζε ζηνλ αλαθπθισηή ησλ 
απνδείμεσλ ηνπ αληαπνδνηηθνύ θηλήηξνπ αιιά θαη άιισλ θνππνληώλ κε πξνζθνξέο,  

 απηόκαηε δσξεά ηεο αμίαο ηνπ ρξεκαηηθνύ αληηηίκνπ ππέξ θάπνηνπ θνηλσληθνύ 
ζθνπνύ (κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο Σπγθέληξσζεο Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ, 
πνπ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθό ινγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνλ 
εμνπιηζκό),  

 θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εμνπιηζκνύ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ζπζθεπαζηώλ (κε ηε ρξήζε ηεο εηδηθήο νζόλεο 
πγξώλ θξπζηάιισλ) θ.α. 

Τα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Σπιινγηθνύ Σπζηήκαηνο ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
είλαη 

 ε παξνρή αληαπνδνηηθνύ θηλήηξνπ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ νδεγεί ζε πνιύ 
πςειή ζπκκεηνρή ησλ δεκνηώλ θαη αλάθηεζε πνιύ ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ (αθνύ νη 
πνιίηεο έρνπλ έλα ζεκαληηθό επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ αλαθύθισζε),  

 ε ρξήζε εμνπιηζκνύ πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ επηηπγράλεη ηόζν αμηόπηζηε 
Γηαινγή ζηελ Πεγή (κε θαζαξόηεηα πιηθνύ 100%), όζν θαη επεμεξγαζία  ησλ 
ζπζθεπαζηώλ ζηελ Πεγή (κε κείσζε όγθνπ έσο 90%),  

 ε αύμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ θαηαλαισηώλ (κέζσ ηεο παξνρήο ηνπ 
αληαπνδνηηθνύ θηλήηξνπ),  

 ε κε αλάγθε ύπαξμεο Κέληξνπ Δηαινγήο  Αλαθπθιώζηκσλ Υιηθώλ (αθνύ ε 
Γηαινγή γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα ζηελ Πεγή),  

 ε δπλαηόηεηα Εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ζηνρεπκέλσλ ζε εηδηθέο θνηλσληθέο 
νκάδεο (όπσο π.ρ. Γηελέξγεηα Γηαγσληζκώλ Αλαθύθισζεο γηα καζεηέο ή γηα ηνπο 
δεκόηεο ελόο Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο θιπ),  

 ε ελίζρπζε Κνηλσληθώλ Σθνπώλ (κέζσ ηεο δσξεάο ηνπ αληαπνδνηηθνύ θηλήηξνπ 
ππέξ θνηλσληθώλ ζθνπώλ), αιιά θαη  

 ε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία (αθνύ κέζσ ηεο on line ζύλδεζεο ησλ Κέληξσλ 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο ππάξρεη άκεζε θαηαγξαθή, ζπιινγή αιιά θαη 
απνζηνιή όισλ ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ).  

Δπηπιένλ,  

 δελ θαηαιακβάλνληαη  ζέζεηο parking ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο (όπνπ ππάξρεη ήδε 
πξόβιεκα ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ),  

 δελ ππάξρεη θόζηνο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ αλαθηεζέλησλ 
ζπζθεπαζηώλ γηα ην Δήκν θαη δελ δεζκεύεηαη αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Δήκνπ 
(αθνύ όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη από ην Σύζηεκα),  

 επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ θαη ηεο επηβάξπλζεο ησλ 
θαπζαεξίσλ γηα ηελ αλαθύθισζε (αθνύ απαηηνύληαη πνιύ ιηγόηεξα δξνκνιόγηα 
κεηαθνξάο ησλ αλαθηεζέλησλ πνζνηήησλ, ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ όγθνπ απηώλ έσο 
90% ζηελ πεγή) θαη ηέινο  

 ζπλδπάδεηαη κε Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ (κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ Πξνγξακκάησλ ζηνρεπκέλσλ ζε εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο).  

Τνλίδεηαη όηη ε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο δελ έρεη θαλέλα θόζηνο γηα ην 
Δήκν, αθνύ ηόζν ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ όζν θαη ε ζπιινγή, κεηαθνξά 
θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ γίλεηαη θαη επηβαξύλεη απνθιεηζηηθά ην Σπιινγηθό Σύζηεκα 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
Σεκεηώλεηαη όηη νη Γήκνη πνπ ζπλεξγάδνληαη ή ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ην Σπιινγηθό Σύζηεκα 
ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ θαη ην Σύζηεκα κε ηνπο “κπιε 
θάδνπο” ηεο ΔΔΑΑ Α.Δ ή όπνην άιιν Σύζηεκα επηζπκνύλ. 
 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, εηζεγνύκαη θαη πξνηείλσ ηε ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε Σύκβαζεο 
Σπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Δ από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην  πνπ 
νξγαλώλεη θαη ιεηηνπξγεί ην εγθεθξηκέλν από ην ΥΠAΠΔΝ εζληθήο εκβέιεηαο Σπιινγηθό 
Σύζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθισζεο Σπζθεπαζηώλ θαη 
Απνβιήησλ, γηα ηελ Οξγάλσζε Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 



Σπζθεπαζηώλ ζην Γήκν άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γήκν. Δπίζεο , πξνηείλεηαη λα 
ηνπνζεηεζνύλ γηα αξρή έλα (1) θέληξν αληαπνδνηηθήο αλαθύθισζεο  ζην Γαιαηά θαη έλα (1) 
ζηα Μέζαλα, θαζώο θαη κηθξόηεξα ζπζηήκαηα αληαπνδνηηθήο αλαθύθισζεο εληόο ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεκνηηθό - Γπκλάζην Γαιαηά θαη Γεκνηηθό – Γπκλάζην Μεζάλσλ ώζηε λα 
εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 

 

 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Μάγεηξα Αλαζηαζίαο  θαη  

ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη ην Σπιινγηθό Σύζηεκα “ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” ήδε 

ιεηηνπξγεί κε επηηπρή απνηειέζκαηα ζε άιινπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, όηη ε εθαξκνγή ηνπ δελ 

έρεη θόζηνο γηα ην Δήκν αιιά θαη δελ δεζκεύεη αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Δήκνπ, όηη έρεη 

αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα αιιά θαη ζαθή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, αιιά θαη όηη 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν Σύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο,  

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α  
 

1. Τελ ππνγξαθή Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Ε., πνπ νξγαλώλεη θαη ιεηηνπξγεί ην εγθεθξηκέλν από ην ΥΠΔΚΑ εζληθήο εκβέιεηαο 

Σπιινγηθό Σύζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθισζεο 

Σπζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ, γηα ηελ Οξγάλσζε Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηώλ ζην Γήκν άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γήκν, 

ζύκθσλα κε  ζρεηηθό ππόδεηγκα Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο   

2.  Η εθαξκνγή ηνπ ε νπνία δελ έρεη θόζηνο γηα ην Δήκν αιιά θαη δελ δεζκεύεη 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Δήκνπ, όηη έρεη αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα αιιά θαη ζαθή 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, αιιά θαη όηη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε 

νπνηνδήπνηε άιιν Σύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 15/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


