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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην 1ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ
2012.
Αξηζ. Απόθαζεο 2

Πεξίιεςε
Οξηζηηθή Αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηα/ηνο
«ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Υαηδεγεσξγίνπ
Θεόδσξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Σζηκηζθή 10α ζηελ
Ξάλζε.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 4 Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, (Αληηδεκάξρνπ
Ξάλζεο) Σαξελίδε Παλαγηώηε, κε αξηζ. πξση.70605/29-12-2011, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα
από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ σο άλσ Πξνέδξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ
ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 8 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
1) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
2. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
3. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
4. Μνύξθαο Υξήζηνο
5. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
6. Μαδαξάθεο πύξνο
7. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
8. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Γίλεηαη κλεία όηη ην κέινο ηεο ΔΠΕ, ν δ.ζ. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο απνρώξεζε νξηζηηθά από ηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε
ην (2ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.69975/22-12-11
εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Έθδνζεο Αδεηώλ ΚΤΔ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΥΔΣ:

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1 ηνπ ΠΓ 457/90
4. Σα αξ.πξση. 1020/3675/151-α/29-11-2010, 1020/3675/155-α/29-09-11, 1020/3675/ 156-α/22-1111 έγγξαθα ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Ξάλζεο
5. Σελ αξ.1627/65473/29-11-11 απόθαζε Γεκάξρνπ Ξάλζεο γηα ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε
ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ζθξάγηζεο
6. Σν αξ.πξση. 69215/19-12-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκ. Αζηπλνκίαο
7. Σν αξ.πξση.3675/157-α/20-12-2011 έγγξαθν ηνπ Α.Σ Ξάλζεο πξνο ηεο Δηζαγγειία Πιεκ/θσλ
ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή δηθνγξαθίαο ιόγσ παξαβίαζε ζθξαγίδαο αξρήο
8. Σελ αξ. 372/1999 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ηδηνθηεζίαο
Υαηδεγεσξγίνπ Θενδώξνπ.
Παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Οξηζηηθή
Αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ηδηνθηεζίαο
Υαηδεγεσξγίνπ Θεόδσξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Σζηκηζθή 10α δηόηη ζύκθσλα κε ην έγγξαθν
ηνπ Α.Σ. Ξάλζεο παξαβίαζε ζθξαγίδα θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην θαη/κα (απνηειεί θαη πνηληθό
αδίθεκα) ύζηεξα από απόθαζε πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο.
(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1
ηνπ ΠΓ 457/90 : παξ.4: ζε πεξίπησζε παξαβίαζε ηεο ζθξαγίζεσο ύζηεξα από απόθαζε
πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαη/ηνο αθαηξείηαη νξηζηηθά ε
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άδεηα ιεηηνπξγίαο - παξ.5 ζε πξόζσπν από ην νπνίν αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαη/ηνο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο πξηλ
ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε).
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο έδσζε ην ιόγν ζηελ πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ
δηνηθνύκελνπ,
θ.
Γθηξηδίθε
Αιεμία,
ε
νπνία
ππνζηήξημε
ηα
εμήο:
«Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΓΗΔΞΟΓΟ», πνπ
βξίζθεηαη ζηελ νδό Σζηκηζθή αξηζκόο 10α ζηελ Ξάλζε, θ. Υαηδεγεσξγίνπ Θεόδσξνο, δελ είρε
θακία ζπκκεηνρή, νύηε δηεπθόιπλε κε θάπνηνλ ηξόπν ηελ απζαίξεηε παξαβίαζε ή ηελ
θαηαζηξνθή ηεο ζθξάγηζεο, νύηε ν ίδηνο, νύηε θάπνην πξόζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ
έλλνηα ηεο πξνζηήζεσο ησλ άξζξσλ 334 & 922 Α.Κ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο ζθξάγηζεο έγηλε από
ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν, ην νπνίν είρε θιεηδηά ηνπ παξαπάλσ θαηαζηήκαηνο ιόγσ ηεο ζπγγεληθήο
ηνπ ζρέζεο κε ηνλ ηδηνθηήηε, όκσο γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ παξαπάλσ θακία επζύλε δελ θέξεη ν
θάηνρνο ηεο άδεηαο, γηα ην ιόγν όηη ηα ζπγγεληθά πξόζσπα δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ
πξνζηεζέληνο ησλ άξζξσλ 334 & 922 Α.Κ. ύκθσλα δε κε πάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ, ελδεηθηηθά
αλαθέξεηαη ε κε αξηζκό 1053/1998 απόθαζε ηνπ ηΔ, δύλαηαη ε Δπηηξνπή λα κελ απνθαζίζεη
ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο, όηαλ ν θάηνρνο απηήο απνδείμεη όηη ν ίδηνο θαη νη
πξνζηεζέληεο ηνπ (ππάιιεινη, ζπλεηαίξνη θιπ.) δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή, νύηε δηεπθόιπλαλ κε
θάπνηνλ ηξόπν ηελ απζαίξεηε παξαβίαζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζθξάγηζεο. Πξνο επίξξσζε ησλ
παξαπάλσ επηθαινύκαζηε ηόζν ην έγγξαθν ζπιιήςεσο, όζν θαη ηελ καξηπξία ησλ αζηπλνκηθώλ
νξγάλσλ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζή ζαο θαη είλαη γλσζηά θαη ζε εκάο θαη
εθόζνλ ην επηζπκείηαη θαη εζείο, κπνξνύλ λα θιεζνύλ ελώπηνλ καο θαη λα θαηαζέζνπλ όηη, θαηά
ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην αλσηέξσ θαηάζηεκα ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2011 ζηηο 04:50
π.κ. ν θάηνρνο ηεο άδεηαο δελ βξηζθόηαλ ζην ελ ιόγσ θαηάζηεκα θαη ηνπ ηειεθώλεζαλ γηα λα
κεηαβεί ζε απηό, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε ζύιιεςή ηνπ. Με βάζεη ηα αλσηέξσ αηηνύκαζηε
λα κελ πξνρσξήζεηε ζε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο
θαηαζηήκαηνο».
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ Θεόδσξνο δήηεζε λα κε ηνπ αθαηξεζεί ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπ επηθαινύκελνο ηα εμήο: «Σελ 9ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαηέζεζα
ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12.377/09-12-2011 πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Γ. Γ. Σεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαηά ηεο κε
αξηζκό 1.627/29-11-2011 απνθάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ Ξάλζεο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε
πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο κνπ, θαζώο θαη ε
ζθξάγηζή ηνπ. Σελ παξαπάλσ πξνζθπγή δελ ηελ θαηέζεζα – γλσζηνπνίεζα πξνο ηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζεσξώληαο όηη ζα απνζηειιόηαλ ππεξεζηαθά, όπσο γίλεηαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Δπίζεο είρα ηελ πεπνίζεζε όηη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο έρεη
αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα σο πξνο ηελ απόθαζε ζθξάγηζεο. Σελ Σεηάξηε, 14 Γεθεκβξίνπ 2011,
πνπ πήγε λα αλνίμεη ην θαηάζηεκά κνπ ζπγγεληθό κνπ πξόζσπν, πξνθεηκέλνπ λα ην θαζαξίζεη ε
θαζαξίζηξηα, δελ βξήθε ζπξνθνιιεκέλε, νύηε έθζεζε ζθξαγίζεσο, νύηε θάπνηα ηαηλία
ζθξαγίζεσο απηνύ θαη δεδνκέλεο ηεο ζρεκαηηζζείζαο πεπνηζήζεσο όηη ε άζθεζε πξνζθπγήο έρεη
αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα, ζπκπέξαλε όηη ην θαηάζηεκά κνπ δελ έρεη ζθξαγηζηεί. Δγώ, από ηελ
Σξίηε 13 Γεθεκβξίνπ 2011 ην πξσί έσο ην άββαην 17 Γεθεκβξίνπ 2011 ην απόγεπκα,
βξηζθόκνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζπλνδεύνληαο ηελ κεηέξα κνπ ζην Γηαβαιθαληθό Ννζνθνκείν
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δεδνκέλνπ όηη πάζρεη από ηελ επάξαηε λόζν
θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο είλαη ζνβαξή. Σν άββαην, 17 Γεθεκβξίνπ 2011, όπσο
πξναλέθεξε θαη ε λνκηθή κνπ ζύκβνπινο, ην θαηάζηεκα ην άλνημε ζπγγεληθό κνπ πξόζσπν.
Όηαλ, ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2011 ζηηο 04:50 π.κ., κε πήξαλ ηειέθσλν όηη βξίζθνληαη αζηπλνκηθά
όξγαλα ζην θαηάζηεκά κνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε ζπιιάβνπλ γηα παξαβίαζε ηεο ζθξάγηζεο,
πξνζήιζα άκεζα ζε απηό, όρη γηαηί ζεσξνύζα ηνλ εαπηό κνπ ππεύζπλν γηα ηελ παξαβίαζε ηεο
ζθξάγηζεο, κηα θαη δελ είρα θακία αλάκεημε ζε απηή, αιιά επεηδή ζεώξεζα όηη απηό έπξεπε λα
θάλσ σο ζπλεπήο πνιίηεο. Σέινο, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2011, πξνζήιζα ζηνλ Γήκν Ξάλζεο θαη
θαηέζεζα – γλσζηνπνίεζα πξνο απηόλ ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12.377/09-12-2011 πξνζθπγή
ελώπηνλ ηνπ Γ. Γ. Σεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο θαηά ηεο κε αξηζκό 1.627/29-11-2011 απνθάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ Ξάλζεο, πξνθεηκέλνπ
λα ιάβεη γλώζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ εκπξόζεζκε άζθεζε απηήο. Δπηπιένλ,
επηθαινύκαη θαη αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο κηα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ ρώξν καο είλαη κεγάιε
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θαη ε απόθαζε ζθξαγίζεσο πάξζεθε παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ.
Με βάζεη ηα αλσηέξσ αηηνύκαη λα κελ πξνρσξήζεηε ζε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο κνπ».
Παίξλνληαο ην ιόγν ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε από ην Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ, θ.
Ησάλλε Λάκπξνπ λα ελεκεξώζεη ην ώκα γηα ην αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα ιεθζεί δηαθνξεηηθή
απόθαζε από απηή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ο λνκηθόο ηνπ
Γήκνπ εμήγεζε όηη δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα δηαθνξεηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ δεηήκαηνο, αλ θαη
νη ιόγνη πνπ επηθαιείηαη ν ελδηαθεξόκελνο είλαη βάζηκνη, αιιά δελ θξίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή,
αξκόδην όξγαλν είλαη ην δηθαζηήξην. Δλώ όπσο ζεκείσζε ε Δπηηξνπή πεξηνξίδεηαη ζηε δέζκηα
αξκνδηόηεηα δηνηθεηηθήο θύζεο πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ αθνινύζεζαλ ηξία κέιε
ηεο ΔΠΕ εμήγεζαλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα θαηαςεθίζνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ γξαθείνπ ΚΤΔ, γηα νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο, ηδηνθηεζίαο Υαηδεγεσξγίνπ Θεόδσξνπ.
πγθεθξηκέλα ν θ. Μ.Φαλνπξάθεο επεζήκαλε όηη κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ
Γήκνπ πνπ επηθαιέζηεθε όηη ππάξρνπλ βάζηκνη ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ηνπ
θαηαζηήκαηνο λα απνδείμεη όηη δελ έρεη θάλεη ν ίδηνο ή νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξαβίαζε ηεο
ζθξαγίδαο ηνπ θαηαζηήκαηόο, αιιά αθόκε θαη όηη ζηε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ππάξρνπλ
βάζηκα επηρεηξήκαηα γηα ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε, θαζώο θαη ηελ απόθαζε ηνπ ηΔ1053/1998,
πξνηίζεηαη λα κε ςεθίζεη ππέξ ηεο νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Υαηδεγεσξγίνπ.
Όζν δε γηα ηα άιια δπν κέιε ηεο ΔΠΕ, ηνπο θ.θ. Βνξίδε θαη Μαδαξάθε, νη ιόγνη ηνπο νπνίνπο
επηθαιέζηεθαλ ήηαλ α) όηη ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ είρε πξνζθύγεη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Α.Μ-Θ ζηηο 9-12-2011, β) όηη δελ επηδόζεθε λνκίκσο ζηνλ ίδην ην έγγξαθν ηεο ζθξάγηζεο, γ)δελ
ήηαλ ν ίδηνο πνπ έθαλε ηελ παξαβίαζε ηεο ζθξαγίδαο θαη δ)επεηδή δηεπθξηλίζηεθε από ην λνκηθό
ζύκβνπιν ηνπ Γήκνπ όηη πξόθεηηαη πεξί δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όρη πεξί επηθύξσζεο ή κε
λνκνζεηεκάησλ.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ
Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ
Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ
180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1 ηνπ ΠΓ 457/90, θαζώο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ λνκηθνύ
ζπκβνύινπ ηνπ δήκνπ θαη ηεο ππεξεζίαο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Να αθαηξέζεη νξηζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» ηδηνθηεζίαο ηνπ
Υαηδεγεσξγίνπ Θεόδσξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε νδό Σζηκηζθή 10α ζηελ Ξάλζε, δηόηη ζύκθσλα κε ην
έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Ξάλζεο παξαβίαζε ζθξαγίδα θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην θαηάζηεκα ύζηεξα από
απόθαζε πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο.
Μεηνςήθηζαλ ηα κέιε ηεο ΔΠΕ νη δ.ζ. θ.θ. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι, Βνξίδεο Γεκήηξηνο θαη
Μαδαξάθεο πύξνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθό κέξνο ηεο απόθαζεο.
…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 10-1-2012
Ο Πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο

ππνγξαθέο

