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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                    
Από το πρακτικό της με αριθ. 7 / 2018 Τακτικής  Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 
 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 73 / 2018 
 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ – ΦΥΤΕΙΩΝ –ΚΑΝΔΗΛΑΣ)   
Ν.Π.Ι.Δ.   ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’. 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη ενάτη  
(19η) του μηνός Μαΐου   του έτους 2018  ημέρα  Σάββατο   και ώρα 20.00, συνήλθε σε  
Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. 
πρωτ.  3491 /15.5.2018  έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  
Κυριάκου Κωνσταντίνου  , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά  
(27) Μελών ευρέθησαν παρόντα  Δεκαοκτώ (18) Μέλη, ήτοι   

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  Κυριάκος Κωνσταντίνος(Πρόεδρος)   1. Καυμενάκης Σπυρίδων   
2.  Βραχάς Παναγιώτης                             2. Πανταζής Απόστολος (Δικαιολ)                                   
3.  Γαζέτας Παναγιώτης                           3. Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα(Δικ.) 
    (αποχώρησε μετά την λήξη του  19ου Θ.Η.Δ.) 
4.  Γεωργούλας Κωνσταντίνος                4. Ζορμπάς Ιωάννης (Δικαιολ.) 
5.  Γκόλιας Παναγιώτης                           5.  Καρφής Θωμάς 
6.  Κακούρης Ηλίας                                 6. Κολοβός Χρήστος (Δικαιολ)                                                                                 
7.  Λαινάς Κωνσταντίνος                         7. Μητσάνης Ζώης   
8.  Λιβάνης Θεόδωρος                             8. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
9.  Λυμπεράτος Σπύρος                           9. Κατσιπάνος Αναστάσιος 
10. Μουρκούσης Βασίλειος                      
11. Ναούμης Νικόλαος                             
12. Ρετούλης Θωμάς                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και                                                                                                                                               
13. Τσάρκος Βασίλειος                                        νόμιμα κλήθηκαν 
14. Βελόνας Απόστολος (μείζονα μειοψηφία) 
      (αποχώρησε μετά την λήξη  του 1ΟΥ Θ.Η.Δ.)  
15. Ταμπάκης Ηλίας                                 
16. Μάντζαρης Ελευθέριος (ελάσσονα μειοψηφία)                                                                       
17. Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία)  
      (αποχώρησε μετά την λήξη του  7ου Θ.Η.Δ.)  
18.Σόμπολος Απόστολος                                                                                                                                                            

 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Γαλούνης Ερωτόκριτος  όπως 
επίσης κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους 
παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι  των Τ.Κ. Βάρνακα,Παπαδάτου και Στρογγυλοβουνίου. 

 
Επίσης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση των 
Πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου, ο οποίος εισηγούμενος το 12ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης,  είπε 
τα εξής : 

 
Α. Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06  
 
«Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους  
κανονισμούς: 
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση 
και  οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά 
ειδικότητα,  καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. 
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα 
προσόντα  πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του 
ευθύνες. 
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι  
κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής».  
-Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο, 
αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του ιδίου νόμου. 

 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’ με την αριθ. 
21/26.4.2018  (ΑΔΑ ΨΥΛΠΟΞ15-Ξ91) Απόφαση του περί ‘Κατάρτιση και ψήφιση του 
Κανονισμού Λειτουργίας των τριών (3) ΚΔΑΠ Ξηρομέρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Ξηρομέρου’ ψήφισε τον ανωτέρω κανονισμό του οποίου σχέδιο θέτω ενώπιον σας 
προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας  

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει  τον Κανονισμό Λειτουργίας των τριών (3) ΚΔΑΠ του ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Ξηρομέρου’ ως κάτωθι 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
των τριών (3) «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

(Κ.Δ.Α.Π.) Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου 

 
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης αποσκοπεί: 
Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού 
ωραρίου σ’ ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε 
παιδί μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, την έκφραση. 
 Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. 
 Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί. 
 Να βοηθήσει την μητέρα. 
 
Β. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) με καλή υγεία, από την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
έως 12 χρόνων.  
Η λειτουργία των δομών είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951- 
2001 (ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική  
απόφαση υπ΄ αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/ τ Β/02-04-2002) και την Υπουργική 
απόφαση υπ’ αριθμ Π1β/Γ.Π.οικ. 109707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/ τ Β/03-09-
2009). 
Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό 
διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
τους με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, 
καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών. 
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Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους φορείς και τις 
υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής. περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. 
Στα Κέντρα υπάρχει η δυνατότητα για Αθλοπαιδίες, Εικαστικά, Πολιτισμό, Μουσικοκινητική 
Αγωγή, Παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, Πληροφορική, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική, 
μπάσκετ, τάεκ βο ντο, στίβο, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ενόργανη γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, 
σκάκι κλπ. 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ανώτατο όργανο διοίκησης των Κ.Δ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα Κ.Δ.Α.Π. για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω 
προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 
Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την 
ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας 
Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης 
Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 
Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
 
Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Κ.Δ.Α.Π. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση 
αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14851 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001). Συγκεκριμένα η Επιχείρηση, μετά την 
παραχώρηση από το Δήμο διαθέτει:  
 Αίθουσες απασχόλησης επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.μ. για 15 παιδιά. 
 Αίθουσες μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, επιφάνειας 
τουλάχιστον 40 τ.μ. 
 Αίθουσες κατασκευών επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 
παιδιά 
 Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ. 
 Αποθήκη, W.C. 
Τα οποία θα λειτουργήσουν σε αντίστοιχους  χώρους, έτσι ώστε να  λειτουργήσουν  τμήματα 
εκμάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, μπαλέτου, ρυθμικής γυμναστικής, μπάσκετ, 
τάεκ βο ντο, στίβου, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, ενόργανης γυμναστικής, θεατρικού παιχνιδιού, 
μουσικοκινητικής, εργαστήρια εικαστικών και πολιτισμού, εργαστήρια πληροφορικής, μαθαίνω 
σκάκι, βοήθεια στη σχολική μελέτη. Τα τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν εξαρτάται από τον 
αριθμό τον μαθητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα παιδιά δύναται να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον σε περισσότερο από μία δραστηριότητα ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που 
θα συμπληρωθούν ανά τμήμα. Η κάθε δραστηριότητα θα επαναλαμβάνεται από τρεις έως πέντε 
φορές την εβδομάδα. 
 
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Στα Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας από την υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 χρόνων. 
Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα 
εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, 
χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα 
οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά. 
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται : 
α. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα 
β. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού 
γ. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση 
υγείας του παιδιού 
δ. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της 
Εφορίας του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει 
φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ αν πρόκειται για 
ανέργους γονείς. 
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.  
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Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού 
γέννησης. 
Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης 
του έργου και μετά από εισήγηση του/της Υπεύθυνου  του Κέντρου. Κριτήριο επιλογής των 
παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα 
παιδιά που επιλέγονται ως ωφελούμενοι από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και αυτά προέρχονται από 
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς 
και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. 
Τα κριτήρια επιλογής - εγγραφής των επιχορηγούμενων τέκνων, προσαρμόζονται κάθε φορά 
στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο από το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020»  ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει. 
 
Ζ. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα Κ.Δ.Α.Π. Αστακού και Κανδήλας θα  λειτουργούν από 15:00 έως 21:00 και το Κ.Δ.Α.Π. 
Φυτειών από 13:30 έως 21:30 καθημερινά  από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες. Επίσης, μόνο το Κ.Δ.Α.Π. Φυτειών, όταν κλείνουν τα σχολεία και συγκεκριμένα 
Καλοκαίρι, Πάσχα και Χριστούγεννα θα λειτουργεί 08:00 -16:00, σε δύο τετράωρες βάρδιες. 
Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω 
εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου. 
Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα 
με τις τοπικές ανάγκες και κατά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής .  
 
Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 
(ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001): 
α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες 
που θα αναπτυχθούν. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
Παιδαγωγός 
Νηπιαγωγός 
Γυμναστής 
Καθηγητής μουσικής 
Καθηγητής πληροφορικής 
Καθηγητής ζωγραφικής 
Δάσκαλος χορού 
Θεατρολόγος 
Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών 
με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων, της αλλοδαπής. 
Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Στο Κέντρο 
δύναται να απασχοληθούν μετά από αξιολόγηση των αναγκών, και εξωτερικοί συνεργάτες 
εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ. παιδίατρος) 
β. προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών 
Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Υπεύθυνος, Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία 
στο σχετικό αντικείμενο, που θα προέρχεται από το προσωπικό της δομής, 
Ο Υπεύθυνος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. 
Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν ν’ αναπτύξουν 
μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία 
και έκφραση, θάρρος και θέληση. 
Το εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εντοπίζει και να καλλιεργεί τις ικανότητες και 
δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην 
κοινωνία. 
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη 
λειτουργία των δομών. 
Το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των 
εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται 
από τον υπεύθυνο του Κέντρου. 
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Θ. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒIΒΛlΑ 
Σε κάθε Κ.Δ.Α.Π. τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία: 
α) βιβλίο συμβάντων 
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών 
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου 
δ) οποιοδήποτε άλλο βιβλίο απαιτείται για την σωστή λειτουργία των ΚΔΑΠ 
ε) πιστοποιητικά – καρτέλες υγείας των παιδιών  
στ) πιστοποιητικά  υγείας προσωπικού 
Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου. 

 
 
 
 

Απουσίαζαν οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι Λυμπεράτος Σπύρος,  Βελόνας Απόστολος και 
Κομπλίτσης Δημήτριος. 

 
 
             Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   73/ 2018 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
  
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

 
 
 

                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  
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