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ΘΔΜΑ: «Απόρριυη ηης από 22-11-2017  προζθσγής ηφν Γημοηικών σμβούλφν Γήμοσ Βόλοσ κ.κ. Παηζιανηά 

Μαργαρίηη και Κλημόποσλοσ Θφμά καηά ηης σπ’ αριθ. 774/2017 απόθαζης ηοσ  Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ 

Βόλοσ-Ακύρφζη ηης σπ’ αριθ.774/2017 απόθαζης ηοσ Γ. ηοσ Γήμοσ Βόλοσ ζηο πλαίζιο ηοσ ασηεπάγγεληοσ 

ελέγτοσ» 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 
 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ 
 

Έ τ ο ν η α ς  σ π’ όυιν: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231/Σ. Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδνο» 

2) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 107, 214, 225 – 227 θαη 238 ηνπ Ν. 3852/10  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

3)  Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 74895/30-12-2010 Δγθύθιην 60 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θ΄ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πεξί «Διέγρνπ λνκηκόηεηαο πξάμεσλ Ο.Σ.Α., Αζηηθή θ΄ Πεηζαξρηθή επζύλε αηξεηώλ κέρξη ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. (άξζξν 238 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»)» 

4) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7666/07-02-2007 Δγθύθιην 11 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ πεξί «Δπνπηείαο ησλ πξάμεσλ ησλ ζπιινγηθώλ 

θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ»  

5) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 παξ. 12 θαη 10 παξ. 5 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

ΑΔΑ: 6ΥΗΝΟΡ10-ΖΛ2



6) Σελ ππ’ αξηζ.13917/15-05-2017 απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Γηνξηζκνύ πληνληζηή Απνθ/λεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-

η. Διιάδαο (ΦΔΚ 250/η.Τ.Ο.Γ.Γ./26-05-2017) 

7) Σελ ππ’ αξηζ. 6983/85785/01-06-2017 Απόθαζε πληνληζηή Α.Γ.Θ.Σ.Δ. πεξί «Παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο 

ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή πληνληζηή» ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – 

ηεξεάο Διιάδαο (Α.Γ.Θ..Δ.)» (ΦΔΚ Β΄ 2002/12-06-2017) 

8)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.56 ηνπ λ.4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ»(ΦΔΚ 93 

Α΄) 

9) Σελ από  22-11-2017 πξνζθπγή ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ  Παηζηαληά Μαξγαξίηε θαη Κιεκόπνπινπ Θσκά θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ. 774/2017 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βόινπ 

 

ΑΦΟΤ ΚΔΦΘΖΚΑΜΔ 

 Δπειδή ε από  22-11-2017 πξνζθπγή ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ Παηζηαληά Μαξγαξίηε θαη Κιεκόπνπινπ Θσκά 

θαηά ηεο αξηζ.774/2017 απόθαζεο Γ.. ηνπ Γήκνπ Βόινπ ππεβιήζε εκπξόζεζκα 

 

 Δπειδή νη πξνζθεύγνληεο  είλαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη ζπλεπώο ζεκειηώλνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ Γ., (εγθ. 7666/2007 ΤΠΔΓΓΑ) 

 

 Δπειδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (όπσο ην δεύηεξν εδάθην αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4257/14 θαη ην ηξίην εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4071/12): 

«1.Οη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα 

έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθόζνλ αθνξνύλ: α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, β) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ, γ) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, 

δ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθώλ απαιινηξηώζεσλ, ε) ηελ επηβνιή θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ, ζη) ηε ζύλαςε θάζε 

κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, δ) ηε ζύλαςε δαλείσλ, ε) ηε δηελέξγεηα ηνπηθνύ δεκνςεθίζκαηνο όηαλ ηνύην πξνβιέπεηαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζ) ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ. «Δπίζεο, 

απνζηέιινληαη πξνο έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ΓΔΤΑ θαη ησλ 

κνλνκεηνρηθώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ Ο.Σ.Α. πνπ αθνξνύλ: α) αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, β) εθπνίεζε 

παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη γ) ιήςε δαλείσλ.» «Δηδηθά, ζε ό,ηη αθνξά ηηο ΓΔΤΑ, εθηόο από ηηο παξαπάλσ 

απνθάζεηο, απνζηέιινληαη επηπιένλ πξνο έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο εθείλεο πνπ αθνξνύλ: α) ηελ ςήθηζε 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έξγσλ, θαζώο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο, 

β) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ θηεκάησλ, γ) ηελ επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο κε εκπξάγκαηα 

δηθαηώκαηα θαη δ) ηηο κειέηεο, ηα έξγα θαη ηηο πξνκήζεηεο…..»  
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 Δπειδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»: «1.α. Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηώλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο…..» 

 

 Δπειδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»: «1.Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο 

Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ θαηά ηα άξζξα 225, 226 θαη 227 ηνπ παξόληνο 

αζθείηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 

152 ηνπ Κ.Γ.Κ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ πεξηθεξεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξσ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε….» 

 

 Δπειδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.226  παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»:«1. Ο Διεγθηήο Ννκηκόηεηαο κπνξεί απηεπαγγέιησο 

λα αθπξώζεη νπνηαδήπνηε απόθαζε ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηώλ θαη ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ΓΔΤΑ θαη ησλ 

κνλνκεηνρηθώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ Ο.Σ.Α., θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε 

πξνζεζκία δύν (2) κελώλ αθόηνπ ε απόθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.»  

 

 
 

 Δπειδή ε θξηλόκελε πξνζθπγή αθνξά ζηελ ππ’ αξηζ.774/2017 (ΑΓΑ: 72ΩΩ96-9Γ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βόινπ ε νπνία ειήθζε ζρεηηθά κε ηνλ «Οινθιεξσκέλν ρεδηαζκό δηακόξθσζεο ησλ νδώλ 

Εάρνπ θαη  Καξακπαηδάθε σο νδώλ ήπηαο θπθινθνξίαο» .  

 

 Δπειδή σο πξνο ηελ πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ νπνία νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

Παηζηαληάο Μ. θαη Κιεκόπνπινο Θ. πξνζβάιινπλ κε ηελ θξηλόκελε πξνζθπγή, απηή δε ζπληζηά εθηειεζηή πξάμε 

θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη δεθηηθή πξνζβνιήο 

 

 Δπειδή ‘ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ’ δελ ζπληζηά δηνηθεηηθή πξάμε, επνκέλσο δελ είλαη δεθηηθή 

πξνζβνιήο 
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 Δπειδή σο πξνο ηνλ πξώην πξνβαιιόκελν ιόγν αθπξόηεηαο ηεο ππ΄αξηζ.774/2017 Απόθαζεο , ζύκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ζηελ πξόζθιεζε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν 

ζπγθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην πξσηλή ώξα θαη όρη απνγεπκαηηλή, ζεκεηώλνληαη ηα εμήο: ε ππ’ αξηζ.16852/6-

4-2011 Τ.Α. «Πξόηππνο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ» ζην άξζ.3 παξ.6 αλαθέξεη: «Οη 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δηεμάγνληαη εθηόο εμαηξέζεσλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο». Ζ δηάηαμε, 

σζηόζν, δελ εηζάγεη ππνρξέσζε αηηηνιόγεζεο απηήο ηεο θαη’ εμαίξεζε ζύγθιεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ν ζθνπόο ηεο είλαη ε ηήξεζε ηνπ θαλόλα ησλ απνγεπκαηηλώλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ε απνθπγή θαηαζηξαηήγεζήο ηνπ 

κε θαη’ επαλάιεςε ζύγθιεζε πξσηλώλ ζπλεδξηάζεσλ. Δπνκέλσο, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν πξώηνο 

πξνβαιιόκελνο ιόγνο αθπξόηεηαο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο. 

 

 Δπειδή σο πξνο ηνλ δεύηεξν πξνβαιιόκελν ιόγν αθπξόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν «ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθά ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ησλ δεθαεπηά (17)  Γεκνηηθώλ πκβνύισλ» δηαπηζηώλνληαη ηα εμήο: ε δηάηαμε ηνπ άξ. 

67 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ) αλαθέξεη : «2.Ο πξόεδξνο θαιεί επίζεο ην ζπκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε 

κε γξαπηή πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην δεηήζεη ν δήκαξρνο ή 

ε νηθνλνκηθή ή ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ή ην ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο. Σηηο δύν ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο απαηηείηαη γξαπηή 

αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ.» Από ηε δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ δελ πξνθύπηεη 

ππνρξέσζε ζύγθιεζε εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε κνλαδηθό ζέκα ζπδήηεζεο ηα ζέκαηα 

πνπ ην 1/3 ησλ πκβνύισλ επηζπκεί λα ζπδεηεζνύλ. Πξνθύπηεη κόλν ππνρξέσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ λα ζπγθαιέζεη Σαθηηθή πλεδξίαζε, ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο νπνίαο ζα ζπκπεξηιάβεη ηα ζέκαηα 

πνπ αηηείηαη ην 1/3 ησλ πκβνύισλ λα ζπδεηεζνύλ.  

 

 Δπειδή νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζύγθιεζε εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζην Νόκν ξεηά θαη πεξηνξηζηηθά (βι. άξζ.159 Ν.3463/2006 (ΓΚΚ) : «Τν Σπκβνύιην 

…ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζε εηδηθή γη’ απηό ην ζθνπό ζπλεδξίαζε ». πλεπώο, ν ζρεηηθόο πξνβαιιόκελνο 

ιόγνο αθπξόηεηαο πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

 

 

 Δπειδή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.67 παξ.8 ηνπ Ν.3852/2010 πξνβιέπεηαη : «Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνζθαινύληαη νη πξόεδξνη ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, θαζώο θαη ν 

εθπξόζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο όηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη εηδηθά ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ηηο 

αληίζηνηρεο θνηλόηεηεο. Γηα ηα ζέκαηα απηά, ηα αλσηέξσ πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σε 

πεξίπησζε κε πξόζθιεζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη άθπξε.» 

ΑΔΑ: 6ΥΗΝΟΡ10-ΖΛ2



 Δπειδή θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εθόζνλ ελώπηνλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηίζεληαη εηδηθά 

δεηήκαηα, ηα νπνία, σο εθ ηεο θύζεώο ηνπο, αθνξνύλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο, ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαινύληαη, επί ποινή ακσρόηηηας ηφν ζτεηικών αποθάζεφν, νη πξόεδξνη ησλ νηθείσλ 

ζπκβνπιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ ηνπο (πξβι. ηΔ 

3040/2011 ζθ. 8). (ηΔ 2185/2012) 

 Δπειδή από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ’ αξηζ.774/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βόινπ δελ 

πξνθύπηεη ε σο άλσ επί πνηλή αθπξόηεηαο πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Γ Νέαο 

Ησλίαο, σο εθ ηνύηνπ ε ελ ιόγσ απόθαζε πξέπεη ζην πιαίζην ηνπ απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ λα αθπξσζεί 

 

 
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΜΔ 

 

Απορρίπηοσμε φς αβάζιμη ηελ από 22-11-2017 πξνζθπγή ησλ Παηζηαληά Μαξγαξίηε θαη Κιεκόπνπινπ Θσκά θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ.774/2017 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βόινπ», και ακσρώνοσμε ηην σπ’ αριθ. 

774/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο. 

Καηά ηεο παξνύζεο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή, από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ελώπηνλ ηεο 

εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», πνπ εδξεύεη ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο & η. Διιάδνο (σθξάηνπο 111, 41336-Λάξηζα) εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο 

από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. 
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http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/75660_ste_2185-2012_tm._b.pdf
ΑΔΑ: 6ΥΗΝΟΡ10-ΖΛ2


		2017-11-27T14:45:37+0200
	Athens




