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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  21η  Ιουλίου 2014

Σήμερα,  21η   Ιουλίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00  συνήλθε  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την
4911/17.07.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
του  Συμβουλίου  και  στον  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθ.  67  του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              
                                                                           1.  Ζουλός Νικόλαος

1.  Πασπάτης Πέτρος                                   2. Λέανδρος Εμμανουήλ
2.  Δεμένεγα Βασιλική                               3. Λέπουρας Στυλιανός
3.  Ξυδοπούλου Κορασίδη Μαρία             
4. Ευαγγέλου Ιωάννης                                  
5. Βελισσαροπούλου  Ειρήνη                    
6. Δεμένεγας Εμμανουήλ                         
7. Βρεττός Στέφανος                                         
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία 
9. Βασιλάκης Στυλιανός  
10. Παούρης Δημήτριος
11. Πατηνιώτης Μηνάς
12. Θεοδώρου Καλλιόπη
13. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
14. Μαρούλης Φίλιππος

   (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ απουσιάζουν η
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2014
Θέμα  9ο:  Καθορισμός  πλαισίου  δωρεάν  μελέτης  χωροθέτησης  τουριστικού
καταφυγίου εντός του όρμου Βουρκαρίου 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.
Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 144/11.06.2014 απόφασή του, το Δ.Σ. του Λιμενικού Τα-
μείου Σύρου αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς μελέτης  χωροθέτησης
τουριστικού καταφυγίου εντός του όρμου Βουρκαρίου από την ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΟ-
ΜΠΟΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΠΕ, υπό την αίρεση ότι το πλαίσιο της εν λόγω με-
λέτης θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας και στη συνέχεια η επίβλεψη
μελέτης θα γίνει από την Δ/νουσα Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύ-
ρου.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση «ο υπόψη όρμος προσφέρεται για
αγκυροβολία  σκαφών,  λόγω της  γεωμορφολογίας  του και  του σχετικά  προφυλαγ-
μένου όρμου, αλλά και της εγγύτητας του με το αστικό συγκρότημα των Αθηνών.
Παρόλα αυτά, οι ελλειμματικές χερσαίες και θαλάσσιες υποδομές, δεν παρέχουν τις
λειτουργικές εκείνες συνθήκες για την προσέλκυση, παραμονή και εξυπηρέτηση των
σκαφών.

Η ως άνω μελέτη έχει σκοπό τον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας σύγχρονης
εγκατάστασης υποδοχής και εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών, με το ελάχιστο δυ-
νατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας,  σε συνεργασία πάντα με τους  τοπικούς  φορείς,  αλλά και  την
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή.».

Η  υποβολή  αιτήματος  Χωροθέτησης  προς  τη  Διεύθυνση  Τουριστικών  Λι-
μένων του Υπουργείου θα πρέπει να  συνοδεύεται από μία σειρά μελετών και δικαιο-
λογητικών που περιγράφονται στα άρθρα 31 και 34 του Ν.2160/1993, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν, (το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου έχει εγκρί-
νει το αίτημα του Δήμου Κέας τον Δεκέμβριο του 2013 για χωροθέτηση τουριστικού
Λιμένα).  

Σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση  11214/2012  (ΦΕΚ
2339/Β/21.08.2012), για τη δημιουργία και χωροθέτηση ενός τουριστικού λιμένα κα-
θορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται ανά κατηγορία λιμένα.
Αναλυτικότερα:

α) Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του καταφυγίου είναι οι εξής:
1. Βασικές κτιριολογικές υποδομές εξυπηρέτησης - παροχής υπηρεσιών.
2. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδιαίτησης με εξασφάλιση προ-

σβασιμότητας Α.Με.Α
3. Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, επικοινωνιών, κ.λπ.).
4. Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και ασφαλούς

απομάκρυνσης των βιολογικών και πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων
5. Αποθήκες.
6. Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού λιμένα όπως ορίζονται στις

κείμενες διατάξεις (πυρασφάλεια, κ.λπ.).

β) Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του αγκυροβολίου είναι οι εξής:
1. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδιαίτησης με εξασφάλιση προ-

σβασιμότητας Α.Με.Α.
2. Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, επικοινωνιών, κ.λπ.).
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3. Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και ασφαλούς
απομάκρυνσης των βιολογικών και πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων

4. Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού

Η όλη διαδικασία χωροθέτησης, παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης, έγκρισης 
μελετών και αδειοδότησης έχει ως εξής:

Α.  Προηγείται  η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ τουριστικού  λι-
μένα.
Για τη χωροθέτηση καταφυγίου ή αγκυροβολίου σκαφών απαιτούνται οι παρακάτω
μελέτες:

1.) Τοπογραφικό διάγραμμα χερσαίου χώρου, βυθομετρικό διάγραμμα του θα-
λάσσιου χώρου σε ΕΓΣΑ 87.

2.) Γενικό διάγραμμα σε κλ. 1:10.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η ακριβής
θέση του έργου και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.

3.) Σχέδιο σε κλ. 1:1.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η αιτούμενη ζώνη του λι-
μένα, τα όρια ιδιοκτησίας, η καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας και
η πρόταση καθορισμού νέων γραμμών.

4.) Σχέδιο γενικής διάταξης του καταφυγίου σε κλ. 1:5000 όλων των προτεινόμε-
νων έργων. Επιπλέον, θα φαίνονται οι προτεινόμενες προσχώσεις του θαλάσ-
σιου χώρου, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, κ.λπ.

5.) Ιδιοκτησιακό καθεστώς
6.) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα έργα και θα γίνονται οι σχε-

τικοί  υπολογισμοί  (κυματισμοί,  τρόπος  αγκύρωσης,  πλωτά στοιχεία,  κατα-
σκευή κρηπιδωμάτων κ.λπ.). Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά
σχέδια, απαραίτητα για τη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης. 

7.) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Β. Μετά την έγκριση της χωροθέτησης με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ακο-
λουθεί η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ των Τουρι-
στικών Λιμένων από το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης, η οποία υπογράφεται με-
ταξύ του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και του Υπουργού Τουρισμού. 
Η σύμβαση ρυθμίζει συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας-διαχείρισης του τουριστικού
λιμένα, όπως τη διάρκεια παραχώρησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων,
το ετήσιο αντάλλαγμα, τους όρους ασφάλισης, κ.λπ. 
 Η παραχώρηση της  χρήσης και  εκμετάλλευσης και  η  υλοποίηση των έργων που
απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότη-
τά των Τουριστικών Λιμένων, γίνεται ανάλογα με το είδος του τουριστικού λιμένα.
Για  καταφύγια-αγκυροβόλια εκδίδεται  Υπουργική  Απόφαση Παραχώρησης  όπου
ορίζεται το ως φορέας διαχείρισης ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και στη συ-
νέχεια υπογράφεται  Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του
φυσικού ή νομικού προσώπου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρι-
σης τουριστικού λιμένα υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείου Τουρισμού τα πιο
κάτω έγγραφα και δικαιολογητικά (Υ.Α.11214/2012 – ΦΕΚ 2339/Β/21.08.2012):

• Τις οριστικές μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των επι-
μέρους αδειών (οικοδομικών, λιμενικών, κ.λπ.) για τα πάσης φύσεως έργα του
τουριστικού λιμένα και για τις εγκαταστάσεις αυτού σύμφωνα με τις κείμενες
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διατάξεις και βάσει της Υπουργικής Απόφασης Χωροθέτησης, της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της Σύμβασης ή της Υπουργικής Απόφα-
σης Παραχώρησης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία με τη γεωχωρική πληροφορία (το-
πογραφικά  διαγράμματα)  υποβάλλονται  σε  ψηφιακή μορφή  ενταγμένα  στο
κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.

• Εγκεκριμένη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  -  Απόφαση  Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.

• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων του λιμένα και των εγκαταστάσεών
του.

• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης.
 
Αναλυτικότερα:
Α) Για τα καταφύγια οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες περιγράφονται ακολούθως
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2160/1993 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει:

1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης (Master plan −
ρυμοτομικό σχέδιο).

2. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, υδραυλικών, έργων (συνοδευόμενες
από σχέδιο αποτύπωσης των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων − ρεμέντζα).

3. Οριστική μελέτη κόμβου σύνδεσης με Δημόσια οδό.
4. Οριστικές  μελέτες  (Αρχιτεκτονικών,  Στατικών,  πυροπροστασίας παθητική -

ενεργητική κ.λπ.).
5. Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκαταστάσεων.

β) Για τα αγκυροβόλια οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες περιγράφονται ακολού-
θως λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2160/1993 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει:

1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης (Master plan) −
ρυμοτομικό σχέδιο.

2. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, υδραυλικών, έργων (συνοδευόμενες
από σχέδιο αποτύπωσης των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων − ρεμέντζα).

3. Οριστικές  μελέτες  (Αρχιτεκτονικών,  Στατικών,  πυροπροστασίας παθητική -
ενεργητική, κ.λπ.).

4. Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκαταστάσεων.

Δ. Ακολουθεί η ΕΓΚΡΙΣΗ των ανωτέρω ΜΕΛΕΤΩΝ και Η ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΔΕΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Ε. ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Υπουργική Απόφαση)
Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης του τουριστι-
κού λιμένα στo Υπουργείο Τουρισμού μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων
και την εξέταση των εγγράφων και παραστατικών στοιχείων όπως ορίζονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στον  φορέα  διαχείρισης  του  τουριστικού  λιμένα  μπορεί  να  χορηγηθούν  από  το
Υπουργείο Τουρισμού και τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμη-
μάτων. 
Δικαιολογητικά  αδειοδότησης  τουριστικού  λιμένα  (παρ  10.1  άρθρου  160  του
Ν.4070/2012)
Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Τουρισμού  συνοδευόμενη από
τα εξής έγραφα και παραστατικά στοιχεία: 
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α. Οικοδομικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 
β. Σχέδια «ως κατασκευάστηκε». 
γ. Σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
16 του παρόντος. 
δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων.
ε. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποβολή μελετών ενεργητικής και
παθητικής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 
στ. Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων και 
ζ.  Φωτοσήμανση  των  λιμενικών  έργων  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας
Φάρων.

Για τις μαρίνες, των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία «Εταιρεία Ακι-
νήτων Δημοσίου Α.Ε.», για τους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομη-
νία δημοσίευσης του Ν.4070/2012, τουριστικούς λιμένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει
Άδεια Λειτουργίας, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες που δημιουργήθηκαν με
τις προ της δημοσίευσης του Ν.2160/1993 διατάξεις ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις
των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 166 του Ν.4070/2012 αντίστοιχα.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Υπουργική Απόφαση)
Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στο Υπουργείο
Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο οποίος ρυθμίζει
τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης του. Οι γενικοί όροι λειτουργίας
του λιμένα προβλέπονται  από το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λι-
μένων  (Κ.Υ.Α.  Τ/9803/2003  -  ΦΕΚ 1323/Β/05.09.2003,  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει).

Δικαιολογητικά Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας τουριστικού λιμένα:
α) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  του τουριστικού λιμένα εγκεκριμένο από την αρ-
μόδια  Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης- Contigency Plan (εγκεκριμένο).
γ) Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιούμε-
νων λιπαντελαίων και απορριμμάτων.

Ζ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (Υπουργική Απόφαση)
Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει προς έγκριση
στο Υπουργείο Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχόμενων υπηρε-
σιών του τουριστικού λιμένα.

Σε συνάντηση μου  και του νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ. Ι. Ευαγγέλου  με το μελετητή
την εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ, κ. Νικόλαο Παναγόπουλο, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, έγι-
νε μια πρώτη ενημέρωση για το θέμα της μελέτης, η εταιρία Τρίτων έχει αναλάβει να
συντάξει την μελέτη, από τον μελετητή κ. Μπόκορο που έχει υποβάλει την προσφορά
για την μελέτη, ο κ. Παναγόπουλος μας ενημέρωσε σε σχετικό ερώτημα πως η σύντα-
ξη της μελέτης θα είναι πλήρης σε ότι προβλέπεται από την νομοθεσία για την δημο-
πράτηση του έργου μετά από τις εγκρίσεις των υπηρεσιών και την θεώρηση της. Η
πρόταση του μελετητή είναι για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου που θα φιλοξε-
νεί και αλιευτικά και ερασιτεχνικά σκάφη, τέθηκε υπόψη μας  σχετικό σκαρίφημα
του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στον όρμο του Βουρκαρίου, που επισυνάπτεται
στην παρούσα.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                              ΑΔΑ: 

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει καταρχήν για την
αποδοχή της δωρεάς μελέτης από τον μελετητή κ. Μπόκορο που έγινε προς το  Λιμε-
νικό Ταμείο, να διατυπώσει γνώμη και προτάσεις για την κατηγορία του έργου, για το
εάν θα αφορά καταφύγιο ή αγκυροβόλιο, το μέγεθος που πρέπει να έχει και με βάσει
το σκαρίφημα που έχει καταθέσει ο μελετητής.
Οι απόψεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τοπικών φορέων και πολιτών εί-
ναι απαραίτητες, να τεθούν υπόψη του μελετητή και του επιβλέποντος την μελέτη,
για να προχωρήσει η μελέτη χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις.   

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη του όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται  τη  δωρεά μελέτης  χωροθέτησης  τουριστικού  λιμένα  εντός  του
όρμου Βουρκαρίου από την Θεοφάνης Μπομπότης Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε. προς
το Λιμενικό Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση και εκμετάλλευση του
τουριστικού λιμένα θα ανήκει στο Δήμο Κέας.

2. Σε ό, τι αφορά στο είδος του τουριστικού λιμένα (καταφύγιο ή αγκυροβόλιο),
στην  έκταση,  στη  δυναμικότητα  αυτού,  καθώς  και  στη  χωροθέτηση  των
επιμέρους  έργων,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  αποφασίσει,  μετά  από
διαδικασία  δημόσιας  διαβούλευσης  με  τους  φορείς  και  τους  πολίτες  του
νησιού, καθώς και με εμπειρογνώμονες του αντικειμένου. Η εν λόγω απόφαση
θα τεθεί υπόψη του μελετητή, προκειμένου για τη σύνταξη -συγκεκριμένης
και κατά τις υποδείξεις των ανωτέρω- μελέτης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ
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