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ΑΔΑ: ΩΣΝΑΩΗΜ-8ΧΨ

ΑΝΑΡ ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης 269/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 17/06-08-2019 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός σχεδίου Γουρνών του Δ. Χερσονήσου για το
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΩΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής 31/2019)»
1. Στις Γούρνες, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.),
ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν:
α.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ. ιγ Αγγελή Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ.
β Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

ιδ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ

γ Πλευράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος

ιε Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.

δ Αργυράκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

ιστ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ

ε Κουλούρας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος

ιζ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ

στ Μουντράκης Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος

ιη Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

ζ Λαμπρινός Νικηφόρος, Μέλος Δ.Σ

ιθ Τσαγκαράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

η Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ

κ Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ

θ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ.

κα Δανελάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ

ι Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ

κβ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ

ια Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

κγ Παρλαμάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.

ιβ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.

κδ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

(2) Απόντες
α Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ.

στ Γαράκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.

β Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

ζ

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ

γ Χρηστάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ

η

Πετράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
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δ Μπάτσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.

θ

Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ.

ε Δρόσου Ζαχαρένια, Μέλος Δ.Σ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ14057/02-082019 πρόσκληση του Προέδρου.
β. Από τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων.
(1) Παρόντες
Κανείς

(2) Απόντες
α
β
γ

Κουφαλιτάκης Γεώργιος
Περβολαράκης Εμμανουήλ
Μορφουλάκης Εμμανουήλ

Δημοτικής Κοινότητας Γουβών
Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης
Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14057/0208-2019 πρόσκληση του Προέδρου.
3. Ο Δήμαρχος, κ. Μαστοράκης Ιωάννης, προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ.
πρωτ. 14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του Δήμου,
κλάδου ΠΕ Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κος Ιωάννης Παχιαδάκης για
τη συζήτηση του 1ου ΗΔ θέματος και ο κος Σωμαράς Εμμανουήλ Πρόεδρος του β'
παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού δασκάλων και νηπιαγωγών Ν.
Ηρακλείου για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
5.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγελή Καλλιόπη, Σμυρνάκης Νικόλαος (Μέλη Δ.Σ.) προσήλθαν κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης,

Σταυρουλάκης Νικόλαος, Παρθενιώτης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση
του 1ου ΕΗΔ θέματος,

Παρλαμάς Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης για το 2ο ΕΗΔ
θέμα ημερήσιας διάταξης.
.
6. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών ήταν παρόντα είκοσι (20), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης η

οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 4ο ΗΔ: «Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός σχεδίου Γουρνών του Δ. Χερσονήσου
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ
ΕΩΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ». (Απόφαση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής 31/2019)»
.
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7. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τη με
αριθμ.31/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγήθηκε το θέμα, ως
εξής:
{{ Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Χερσονήσου έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’
αρίθμ.πρωτ.5549/29.03.2019 αίτηση της ΤΕΜΕΡ Α.Ε με την συνημμένη σε αυτή μελέτη
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός σχεδίου Γουρνών , την υπ΄αρίθμ.
πρωτ.9810/06.06.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δημοτική
Κοινότητα Ανώπολης , την υπ’ αρίθμ.01/2019 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας
Ανώπολης ,καθώς και την από 03.07.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου και ανάφερε τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ
Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου, στο ύψος του οικισμού Γουρνών, η οποία υποβλήθηκε στην
Υπηρεσία μας με την ανωτέρω σχετική αίτηση του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΩΣ ΠΡΩΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», που αφορά την κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου
εντός του οικισμού Γουρνών και παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός σχεδίου Γουρνών
Οι αιτούμενες προσωρινές ρυθμίσεις περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και το σχέδιο
που συνοδεύει την εν λόγω μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και
υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου, στο ύψος του οικισμού Γουρνών.
Οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι την
συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου η την προθεσμία που θα προκύψει από τυχόν
παράτασης εκτέλεσης αυτού.
Συμπληρωματικά απεστάλει το (β) σχετικό έγγραφο, προς τη Δημοτική Κοινότητα Γουρνών
της οποίας το οδικό δίκτυο επηρεάζεται από τις εν λόγω ρυθμίσεις προκειμένου να
διατυπώσει τις απόψεις της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης και τα κάτωθι :
 Τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996 (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, σύμφωνα με τα οποία η κατακόρυφη
και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης.
 Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 από τα οποία προκύπτει ότι για τη «ρύθμιση της
κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για
την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης
οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» απαιτείται η έκδοση τοπικής κανονιστικής
απόφασης μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δ.Σ. και μετά
από την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών μελετών.
 Τις διατάξεις του άρ. 75γ. του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες η δημοτική αρχή
έχει την αρμοδιότητα να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία της
πόλης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων «η εξασφάλιση και διαρκής
βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά», «η
ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή
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δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία».
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δ.Σ. σχετικά με:
1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
(τεχνική έκθεση & σχέδιο σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ.
Νικολάου, στο ύψος του οικισμού Γουρνών για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού,
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με
την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου .
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες από τη έκδοση της
απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής του
έργου.
5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών.
Μετά την παραπομπή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τοπικής κανονιστικής
απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς
επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου
και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.
Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο συνημμένο σχέδιο εργοταξιακής
σήμανσης –πρόσθετες πινακίδες που συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου και θεώρησε η
Υπηρεσία μας.
Συνημμένα:
1. Η υπ΄αρ. πρωτ: 5549/29-3-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με τη συνημμένη σε
αυτή μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός σχεδίου Γουρνών.
2. Το με αρ. πρωτ: 9810/6-6-2019 έγγραφο του Δήμου προς τις Δ.Κ. Γουρνών
3. Αντίγραφο μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την 01/2019
απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης , την από 03.07.2019
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996(Κ.Ο.Κ)
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 , του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ Α΄/2010), τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τ΄Α/08-06-2006) και μετά από
διαλογική συζήτηση,
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Αποφασίζει ομόφωνα :
1. Γνωμοδοτεί θετικά με την παρούσα μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
(τεχνική έκθεση & σχέδιο σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ.
Νικολάου, στο ύψος του οικισμού Γουρνών για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
2. Να εκδοθεί τοπική κανονιστική απόφαση σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού,
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με
την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου .
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες από τη έκδοση της
απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής του
έργου.
5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών.
6.Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά .
7.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα
Χερσονήσου , καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια
εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την
ιστοσελίδα του Δήμου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2019}}
8. Ακολούθως ο Πρόεδρος αφού επισήμανε ότι στο σημείο (4) του
αποφασιστικού μέρους της απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφέρεται εκ
παραδρομής ότι «η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες» αντί του
ορθού «η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 μήνες», ζήτησε από τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά τονίζοντας ότι το θέμα συζητείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
αναγκαία επειδή πρόκειται για τη διασφάλιση της γενικής κυκλοφορίας και την
ασφάλεια.
9. Το ∆ηµοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, έλαβε
υπόψη τα αναφερόμενα και τα συνημμένα στη με αριθμ.31/2019 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, την 01/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ανώπολης, την υπ΄αρ. πρωτ: 5549/29-3-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με τη
συνημμένη σε αυτή μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός σχεδίου
Γουρνών, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.3852/2010 , του
Ν .4412/2016 και του Ν.4555/2018, τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014) και έπειτα από
εκτενή διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (τεχνική έκθεση &
σχέδιο σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου, στο
ύψος του οικισμού Γουρνών
για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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ΑΝΑΡ ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΩΣ ΠΡΩΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ»..
2. Να εκδοθεί τοπική κανονιστική απόφαση σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού.
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου,
με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου .
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 μήνες από την έκδοση της
απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής
του έργου.
5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει την προτέρα σήμανση των οδών.
6.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα
Χερσονήσου , καθώς επίσης να σταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια εφημερίδα του
Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του
Δήμου .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραμματέας
Μπατσολάκη Αργυρώ
Γούρνες
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσαντηράκης Κωσταντίνος
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