
 
 

                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 1 /2019  της Τακτικής Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης :1 /2019  
Αριθμ. Απόφασης : 2 /2019  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της συμπληρωματικής Κυκλοφοριακής Μελέτης Εργοταξιακής 
Σήμανσης των Οικισμών Νεοχωρούδας και Πενταλόφου «ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»  
 
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 10-1-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα 
με τα άρθρα 73-75 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114/ 4-1-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά   (9) 
μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε   (5): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
4. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
3. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
4. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ζαχαριάδη 
Πραξιτέλη. 
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε τη συζήτηση ενός (1) θέματος 
εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω χρονικών περιορισμών και το σώμα ομόφωνα 
ενέκρινε τη συζήτηση 
  Στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής  με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 236/21-12-2018 έγγραφό της μας διαβιβάζει  την  υπ’ αριθμ. 10/2018 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου και την υπ’ αριθμ. 
10/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρούδας, που 
αφορούν στην έγκριση της συμπληρωματικής Κυκλοφοριακής Μελέτης Εργοταξιακής 
Σήμανσης των ως άνω οικισμών για το έργο του θέματος.  
Στις αποφάσεις αυτές ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσία του 
έργου η οποία ανέφερε τα παρακάτω: 
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Με την υπ' αριθ. 8269/21-11-2016 (κωδικός πρόσκλησης 040.6ii) εκδόθηκε η 
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) 
που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ' αριθ. 1726/19-12-2016 και 237/18-1-2017 προσκλήσεις. 
Με την υπ’ αριθμ. 7/2017 (ΑΔΑ: 73ΞΠΩΗΖ-Ξ1Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από τον Δήμο Ωραιοκάστρου για ένταξη του έργου: 
«Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία». 
Με την υπ’ αριθμ. 3571/5-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
έγινε η ένταξη της Πράξης «Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και 
Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5004093 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020(ΑΔΑ:ΩΡΑΚ7ΛΛ-4ΑΗ). 
Με την υπ’ αριθμ. 272/2017 (ΑΔΑ:ΩΥ77ΩΗΖ-5Ε3) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αποφασίστηκε η Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Έργα 
αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5004093, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 
Με το υπ’ αριθμ. 758/20-02-2018 έγγραφο, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε η Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο  
«Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» και ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ 
ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο με κωδικό ΟΠΣ «5004093», συνολικού 
προϋπολογισμού 7.659.057,57 €. 
Με την υπ’ αριθμ. 55/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΗΑΩΗΖ-ΑΨ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
έγινε η έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του 
Υποέργου: «Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής 
Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Αρ. Μελέτης 29/2016 και 
προϋπολογισμού 7.659.057,57 €, η αποδοχή της υπ’ αριθμ. 758/20-02-2018 
Έγκρισης Διακήρυξης-θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και αποφάσισε η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου  να είναι «Η Ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
Με την υπ’ αριθμ. 71/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΝ1ΩΗΖ-Ξ5Ρ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής έγινε ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του υποέργου με τίτλο: «Έργα 
αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» 
Με την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η Έγκριση 
του από 17-4-2018  1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Έργα αποχέτευσης οικισμών 
Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και ανακήρυξε  προσωρινό ανάδοχο τη μειοδότρια εταιρεία 
«ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
61,22%. 
Με την υπ’ αριθμ. 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ανάθεση 
για «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης για την κατασκευή του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
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Με την υπ’ αριθμ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 
μελέτη εργοταξιακής σήμανσης των οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας για την 
κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 

 
και αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

 Για τον οικισμό Νεοχωρούδας έγινε έγκριση της συμπληρωματικής 
Κυκλοφοριακής Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για το τμήμα του οδικού 
δικτύου από τα όρια του Οικισμού Νεοχωρούδας έως τη σύνδεση με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς,  για την κατασκευή του έργου «Έργα αποχέτευσης 
οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου», στο οποία προτείνεται διαμέριση του 
δρόμου στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες σε τρεις διαφορετικές φάσεις που 
αναλύονται ως εξής: 
1η φάση: Αφορά το τμήμα της οδού  από την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς με κατεύθυνση προς την Νεοχωρούδα, έως την 
διασταύρωση με κάθετη οδό όπως φαίνεται στο σχέδιο 6.1 που συνοδεύει την 
παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη. Στο τμήμα αυτό, θα πραγματοποιείται 
αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας για μήκος 50 μ. κάθε φορά με 
εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων. 
2η φάση: Ολικός αποκλεισμός από τα όρια της κεντρικής εξόδου του οικισμού 
έως την πρώτη διασταύρωσή του με κάθετη οδό για την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών στο τμήμα αυτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων σ’ αυτή 
τη φάση θα πραγματοποιείται από την παράλληλη και την κάθετη σε αυτήν 
οδό, η οποία αποτελεί επίσης έξοδο του οικισμού. 
3η φάση: Ολικός αποκλεισμός της παράλληλης  της κεντρικής εξόδου (όπως 
αναφέρθηκε στην 2η φάση) και στο τμήμα του κάθετου δρόμου που ενώνει τις 
δύο οδούς για την εκτέλεση των εργασιών στα τμήματα αυτά. Η κυκλοφορία 
των οχημάτων σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιείται από την κεντρική έξοδο 
του οικισμού. 
 

 Για τον οικισμό Πενταλόφου έγινε έγκριση της συμπληρωματικής 
Κυκλοφοριακής Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για τα τμήματα του οδικού 
δικτύου από τα όρια του Οικισμού Πενταλόφου έως τη σύνδεση με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (Βόρειο  τμήμα και Νότιο τμήμα),  για την κατασκευή 
του έργου «Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου». 
 
Για τις δύο εξόδους από τον οικισμό της Πενταλόφου, προτείνονται τα εξής: 
 
Α) Βόρειο τμήμα: 
Για το τμήμα αυτό, προτείνεται ολικός αποκλεισμός της οδού από τα όρια του 
οικισμού της Πενταλόφου (βόρειο τμήμα) έως τη σύνδεσή του με το εξωτερικό 
δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς, με την κυκλοφορία των οχημάτων να 
πραγματοποιείται από το Νότιο τμήμα του οικισμού. 
 
Β) Νότιο τμήμα 
Για το τμήμα αυτό, προτείνεται αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας 
για μήκος 50 μ. κάθε φορά και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να εγκρίνουμε τη 
συμπληρωματική κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης των οικισμών 
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
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ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη  

1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής»,    

2. Την υπ’ αριθμ. 236/21-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 

3. την υπ’ αριθμ. 7/2017 (ΑΔΑ: 73ΞΠΩΗΖ-Ξ1Χ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου 

4. την υπ’ αριθμ. 3571/5-7-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
5. την υπ’ αριθμ. 272/2017 (ΑΔΑ:ΩΥ77ΩΗΖ-5Ε3) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
6. την υπ’ αριθμ. 55/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΗΑΩΗΖ-ΑΨ2) Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου 
7. την υπ’ αριθμ. 71/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΝ1ΩΗΖ-Ξ5Ρ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
8. την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
9. την υπ’ αριθμ. 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
10. την υπ’ αριθμ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 Εγκρίνει τη συμπληρωματική κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης 
των οικισμών Νεοχωρούδας και Πενταλόφου με τίτλο: «΄ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 
 
Α) Για τον οικισμό Νεοχωρούδας: εγκρίνεται η συμπληρωματική 
κυκλοφοριακή μελέτη για εργοταξιακή σήμανση για  το τμήμα του οδικού 
δικτύου από τα όρια του Οικισμού Νεοχωρούδας έως τη σύνδεση με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς,  για την κατασκευή του έργου «Έργα αποχέτευσης 
οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου» και η διαμέριση του δρόμου, στο οποίο 
θα εκτελεστούν εργασίες σε τρεις διαφορετικές φάσεις που αναλύονται ως 
εξής: 
 
1η φάση: Αφορά το τμήμα της οδού  από την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς με κατεύθυνση προς την Νεοχωρούδα, έως την 
διασταύρωση με κάθετη οδό όπως φαίνεται στο σχέδιο 6.1 που συνοδεύει την 
παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη. Στο τμήμα αυτό, θα πραγματοποιείται 
αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας για μήκος 50 μ. κάθε φορά με 
εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων. 
2η φάση: Ολικός αποκλεισμός από τα όρια της κεντρικής εξόδου του οικισμού 
έως την πρώτη διασταύρωσή του με κάθετη οδό για την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών στο τμήμα αυτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων σ’ αυτή 
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τη φάση θα πραγματοποιείται από την παράλληλη και την κάθετη σε αυτήν 
οδό, η οποία αποτελεί επίσης έξοδο του οικισμού. 
3η φάση: Ολικός αποκλεισμός της παράλληλης  της κεντρικής εξόδου (όπως 
αναφέρθηκε στην 2η φάση) και στο τμήμα του κάθετου δρόμου που ενώνει τις 
δύο οδούς για την εκτέλεση των εργασιών στα τμήματα αυτά. Η κυκλοφορία 
των οχημάτων σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιείται από την κεντρική έξοδο 
του οικισμού. 

 
Β) Για τον οικισμό Πενταλόφου: εγκρίνεται η συμπληρωματική 
κυκλοφοριακή μελέτη για εργοταξιακή σήμανση για τα τμήματα του οδικού 
δικτύου από τα όρια του Οικισμού Πενταλόφου έως τη σύνδεση με την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (Βόρειο  τμήμα και Νότιο τμήμα),  για την κατασκευή 
του έργου «Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου». 

 
Για τις δύο εξόδους από τον οικισμό της Πενταλόφου, αποφασίζονται τα εξής: 
 
Βόρειο τμήμα: Ολικός αποκλεισμός της οδού από τα όρια του οικισμού της 
Πενταλόφου (βόρειο τμήμα) έως τη σύνδεσή του με το εξωτερικό δίκτυο της 
Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς, με την κυκλοφορία των οχημάτων να 
πραγματοποιείται από το Νότιο τμήμα του οικισμού. 

 
Νότιο τμήμα: Αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας για μήκος 50 μ. 
κάθε φορά και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2/2019 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε  
υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   (υπογραφή) 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 (υπογραφές) 

 
 
Ζιακούλης Ηλίας 
  Αντιδήμαρχος 
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