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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 23/2/2021 συνεδρίασης  
Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Λήψη απόφασης για μίσθωση κυλικείου εντός 
Κονταξοπούλειου κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2155/4-2-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

  Αριθ. Συνεδρίασης :  2/2021  
Αριθ. Απόφασης :  1/2021  

 
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου  
του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και από ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, το σώμα της Κοινότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
για λήψη απόφασης, η οποία διεξήχθη ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ σύμφωνα με α) το 
άρ. 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 
και β) επί των θεμάτων  που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4/19-2-2021  έγγραφη 
πρόσκληση της προέδρου κ. Μαρίας Αραμπατζίδου. 
 
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του     
άρθρου 89 του Ν. 4555/2018. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών 
συμμετείχαν δέκα (10), δηλαδή: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
 

1. Μαρία Αραμπατζίδου, Πρόεδρος της  Κ. 

2. Πολίτης Βασίλειος, τακτικό μέλος Κ. 

3. Παλτατζίδου Ευτυχία, τακτικό μέλος Κ. 

4. Βαρβέρης Απόστολος, τακτικό μέλος Κ.  

5. Αλευράς Μάξιμος, τακτικό μέλος Κ. 

6. Τσαφαρίδης Παύλος, τακτικό μέλος Κ. 

7. Δημητριάδου Ελένη, τακτικό μέλος Κ 

8. Τοψή Μαρία, τακτικό μέλος Κ. 

9. Χαραβόπουλος Χαρίλαος, τακτικό μέλος Κ. 

10. Ματσουκατίδης Αντώνιος, τακτικό μέλος Κ. 

 

 

Κανείς 

1. Τσακίρη Ευγενία, τακτικό μέλος Κ.  

 

  

  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου    
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.    
 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση παίρνοντας παρουσίες και στη συνέχεια έδωσε 
τον λόγο στην κα Δημητριάδου Ε., η οποία ζήτησε να κάνει μια ανακοίνωση. Η κα 
Δημητριάδου δήλωσε την παραίτησή της από το συμβούλιο της Κοινότητας εξαιτίας 
προσωπικών και άλλων λόγων και σημείωσε πως έχει αποστείλει επιστολή 



παραίτησης στο προσωπικό email του δημάρχου. Ενημερώθηκε από την πρόεδρο 
πως εφόσον επιθυμεί να παραιτηθεί πρέπει να καταθέσει αίτηση με το συγκεκριμένο 
θέμα στο πρωτόκολλο του δήμου Ωραιοκάστρου, ώστε να προχωρήσουν οι 
διαδικασίες για την αναπλήρωσή της στο συμβούλιο. 
 
Η κα Δημητριάδου απάντησε ότι σκοπεύει να το πράξει την επόμενη ημέρα. 
 
Συνεχίζοντας η πρόεδρος απάντησε σε email που έστειλε η κα Τοψή με τα 
παρακάτω ερωτήματα:  
 
1. "Πρόταση για διάθεση ΙΧ του Δήμου προς διευκόλυνση μετακίνησης ευπαθών ομάδων και 
ατόμων ΑΜΕΑ για εμβολιασμό". 
 
Η Πρόεδρος απάντησε πως διερευνάται ήδη η δυνατότητα διάθεσης οχήματος για 
μετακίνηση από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα από την εντεταλμένη σύμβουλο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, κα Χριστίνα Ζάπρα, διευκρινίζοντας πως 
υπάρχουν περιορισμοί, ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις προς τη χρήση οχήματος 
για μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα ή ευπαθών ομάδων από την 
Κοινωνική Υπηρεσία. 
 
2. "Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης των social media". 
 
Η πρόεδρος επισήμανε ότι λήψη απόφασης που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι δεν προκύπτει νόμιμα από τις αρμοδιότητες του 
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζονται από την Εγκύκλιο 88 
"Λειτουργία Κοινοτήτων" (αρ. πρωτ. 59846/21.08.2019), άρα η συνεννόηση περί 
διαχείρισής τους δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ 
των μελών. 
 
3. "Αναλυτική ενημέρωση της προέδρου για την παγία". 
 
Η Πρόεδρος δήλωσε: "Εάν παρακολουθήσατε την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμό θα γνωρίζετε ότι υπάρχει κωδικός 
για την πάγια προκαταβολή της κοινότητας".  
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι ορίζει τον κ. Πολίτη Β. 
αντιπρόεδρο του συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. 
 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα το πρώτο θέμα: 
 
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για μίσθωση κυλικείου εντός Κονταξοπούλειου κλειστού 
δημοτικού γυμναστηρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2155/4-2-2021 
εισ’ηγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣ: Την Κοινότητα Ωραιοκάστρου 



ΘΕΜΑ:  
Γνωμοδότηση για την εκ νέου εκμίσθωση του χώρου του κυλικείου εντός του κλειστού γυμναστηρίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» με Ε=13,49τ.μ. και Ε βοηθητικού χώρου 
(αποθήκης)=14,36τ.μ. (α' όροφος), καθώς η μίσθωσή του λήγει  8.11.2021, είτε μέσω δημοπρασίας 
είτε με κλήρωση που θα διενεργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των τριών συνολικά κυλικείων 
που στεγάζονται σε κλειστά γυμναστήρια του Δήμου (εκτός από το «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ», το 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΤΣΙΚΑΣ» της Κοινότητας Δρυμού και το Δημοτικό Γυμναστήριο Νεοχωρούδας 
της Κοινότητας Νεοχωρούδας), προκειμένου να προσδιοριστεί i) ποιο εξ αυτών θα παραχωρηθεί σε 
άτομο που υπάγεται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, σύμφωνα με τον ν.4257/2014, και ποια δύο 
συνακολούθως θα εκμισθωθούν μέσω δημοπρασίας, καθώς και ii) ποιο θα είναι το διάστημα 
παραχώρησης και iii) ποιο το τέλος παραχώρησης του κληρωθέντος κυλικείου. 

 
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το παραπάνω θέμα βάσει των ακολούθων: 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:  

 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει στην κυριότητά του τρία κυλικεία που στεγάζονται εντός κλειστών 
γυμναστηρίων και συγκεκριμένα: 
1. Στο κλειστό γυμναστήριο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΤΣΙΚΑΣ» της Κοινότητας Δρυμού, Εκυλικείου= 
15,47τ.μ. 
2. Στο κλειστό γυμναστήριο Νεοχωρούδας της Κοινότητας Νεοχωρούδας, Εκυλικείου=13,67τ.μ. 1.  
3. Στο κλειστό γυμναστήριο «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» της Κοινότητας Ωραιοκάστρου, 
Εκυλικείου=13,49τ.μ. και Ε βοηθητικού χώρου (αποθήκης)=14,36τ.μ., α' όροφος του γυμναστηρίου, 
πάνω από τις κερκίδες. Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται εντός του Ο.Τ.119 με ΚΑΕΚ 191252607001. 
 
Στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, το Γραφείο Περιουσίας έχει μισθώσει και 
τα τρία κυλικεία, ωστόσο, οι μισθώσεις αυτές λήγουν εντός του 2021, με πρώτη αυτή του κλειστού 
γυμναστηρίου Νεοχωρούδας που λήγει 1.2.2021. Αντίστοιχα, η μίσθωση του κυλικείου στο Δρυμό λήγει 
την 5.9.2021 και του κυλικείου στο Ωραιόκαστρο την 8.11.2021. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4257/2014, για την αξιοποίηση των κυλικείων εντός των κλειστών 
γυμναστηρίων απαιτείται κλήρωση για τη διάθεση του 30% εξ αυτών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Βάσει 
αυτού, το 2017 είχε γίνει κλήρωση κατά την οποία επιλέχθηκε ο χώρος κυλικείου στη Νεοχωρούδα για να 
παραχωρηθεί σε άτομο των ειδικών κατηγοριών πληθυσμού που ο ίδιος νόμος ορίζει (βλ. ακολούθως 
ενότητα «ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ»). Επειδή, ωστόσο, δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την υπ' αρίθμ. πρωτ.3534/20.2.2017 προκήρυξη ούτε όμως και κατά την 
επανάληψη αυτής (περιληπτική διακήρυξη με αρ. πρωτ. 8507/26.4.2017), και αυτό το κυλικείο 
εκμισθώθηκε μέσω δημοπρασίας, όπως και τα άλλα δύο, σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. 26333/6.10.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που πρότεινε ότι, εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από πολίτες ειδικών 
ομάδων πληθυσμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν4257/2014 για δεύτερη συνεχόμενη φορά, δύναται η 
Υπηρεσία να προχωρήσει σε δημοπρασία, προκειμένου να μη μείνει αδιάθετο το ακίνητο και να 
αποφευχθεί απώλεια δημοσίων εσόδων. 
 
Στο πλαίσιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και επειδή οι μισθώσεις και των τριών κυλικείων 
λήγουν εντός του έτους, καθώς κι επειδή ο χώρος του κυλικείου στο ισόγειο του κλειστού γυμναστηρίου 
της κοινότητας Ωραιοκάστρου «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ», όπως και το ίδιο το γυμναστήριο, βρίσκονται 
εντός των ορίων της κοινότητας Ωραιοκάστρου, παρακαλούμε για την παροχή γνώμης για την εκ νέου 
αξιοποίησή του: είτε για νέα εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας είτε για παραχώρηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4257/2014. 
 
Σημειωτέον είναι ότι εν μέσω της υγειονομικής κρίσης Covid-19, τα κλειστά γυμναστήρια παραμένουν 
κλειστά με κρατική εντολή, κατ' επέκταση και τα κυλικεία που στεγάζονται εντός αυτών τελούν σε 
αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή. Ωστόσο, η ανάγκη για αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
καθιστά απαραίτητο να κινηθούν κανονικά οι διαδικασίες για την παραχώρηση ή εκμίσθωση των 
κυλικείων. 
  
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:  



Παρ. 1 και 2, περ. α', του άρθρου 196 του Ν.4555/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 192 του ν. 
3463/2006. 

Περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010. 

Περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4555/19-07-2018. 

Παρ.1 του άρθρου 65 του Ν.3852/10. 

Άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

Το Π.Δ. 270/1981. 

Παρ. 4, 6, 9 άρθρ. 76 ν. 4257/2014 

Την υπ’ αριθ. 38/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Υπ' αρίθμ. 26333/6.10.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:  

1. Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης Ν2308/95. 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. 

3. Κάτοψη μεσορόφου-παθητική πυροπροστασία. 

4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας (από 31.12.2010). 

 
ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων γίνεται με 
δημοπρασία. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 και την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 
4555/19-07-2018 «Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας… διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό 
συμβούλιο … για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 
περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας…».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την εκμίσθωση ακινήτου (παρ.1 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/10). 

Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας (άρθρο 72 του Ν. 
3852/2010). 

Η δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη εκδιδόμενη από τον δήμαρχο, βάσει απόφασης της 
οικονομικής επιτροπής με την οποία καταρτίζονται οι όροι της δημοπρασίας. (παρ.1 άρθρο 3 Π.Δ. 270/81, 
άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10). 

Σύμφωνα με την παρ. 9, άρθρου 76, ν. 4257/2014 «η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 
κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των 
συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία από τους στεγαζόμενους φορείς, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλειομένης της 
δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα 
στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, 
τους πολύτεκνους και τους πολεμιστές Κύπρου.». 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4, άρθρ. 76, ν. 4257/2014 ορίζεται ειδικότερα ότι «το 30% των ανωτέρω 
θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή 
τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 
285 του ν.3463/2006: α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους μόνιμους 
αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες 
θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή 
Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 
στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την 
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με 



οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο 
με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε 
ισχύουν.». 
 
Σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ. 76 ν. 4257/2014 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «με την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων, ο 
οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη...». 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι «...ο 
καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) 
όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για 
οποιονδήποτε λόγο...». 
 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΕΘΕΝΤΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 

 
για την παροχή γνώμης για την εκ νέου εκμίσθωση του χώρου του κυλικείου εντός του κλειστού 
γυμναστηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» με Ε=13,49τ.μ. και Ε βοηθητικού χώρου 
(αποθήκης)=14,36τ.μ. (α' όροφος), καθώς η μίσθωσή του λήγει  8.11.2021, είτε μέσω δημοπρασίας είτε με 
κλήρωση που θα διενεργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των τριών συνολικά κυλικείων που 
στεγάζονται σε κλειστά γυμναστήρια του Δήμου (εκτός από το «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ», το «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΕΤΣΙΚΑΣ» της Κοινότητας Δρυμού και το Δημοτικό Γυμναστήριο Νεοχωρούδας της Κοινότητας 
Νεοχωρούδας), προκειμένου να προσδιοριστεί i) ποιο εξ αυτών θα παραχωρηθεί σε άτομο που υπάγεται σε 
ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, σύμφωνα με τον ν.4257/2014, και ποια δύο συνακολούθως θα εκμισθωθούν 
μέσω δημοπρασίας, καθώς και ii) ποιο θα είναι το διάστημα παραχώρησης και iii) ποιο το τέλος 
παραχώρησης του κληρωθέντος κυλικείου. 
 
Το σώμα αφού άκουσε την Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις τόσο της ίδιας αλλά και 
όλων των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την μη έγκριση της εκ νέου εκμίσθωσης του χώρου του κυλικείου εντός του κλειστού 
γυμναστηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ» όπως 
αποτυπώνεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Εσόδων & Περιουσίας, για να ενημερωθούν εκτενέστερα τα μέλη του συμβουλίου, 
και με την επισήμανση της αίτησης για ειδική μεταχείριση της ιδιοκτήτριας του εν 
λόγω χώρου και την επιπλέον παραχώρησή του στην ιδιοκτήτρια για όσο διάστημα 
ανέστειλε τη λειτουργία της η επιχείρηση. 
 
Η πρόεδρος Αραμπατζίδου Μ., ο κος Πολίτης Β. και ο κος Τσαφαρίδης Π. ψήφισαν 
υπέρ της εκ νέου εκμίσθωσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2021 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
 
 



      Η πρόεδρος της                                                              ΤΑ Μ Ε Λ Η  
           Κοινότητας 
 
  ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 
  (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
          
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου  
 
 
 


