
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 2/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 2/9.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Σιδέρης Νικόλαος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

6 Τσινάς Αργύριος 

7 Ζιούπου  Άννα 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ξάκης Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 9
ο
  Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου 

Πολυγύρου και Δήμου Σιθωνίας 

Αριθμός Απόφασης : 59  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος 

το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, 

ο οποίος τόνισε τα εξής: «Ο Δήμος Σιθωνίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις 

απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση της πράξης (έργο) με τίτλο: 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο  6 της 

αρ.πρ.Δ23/ΟΙΚ. 14435/29.03.2016 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την 

εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του έργου στελέχωση του Αυτοτελές Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σιθωνίας. Για το λόγο αυτό 

έχει απευθυνθεί στο Δήμο Πολυγύρου ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση του 

Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 

Πολυγύρου και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Σιθωνίας με τη διάθεση του 

κατάλληλου προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

Με την παρούσα Σύμβαση την οποία έχετε μπροστά σας, ο Δήμος Πολυγύρου, διαθέτει 

προσωπικό του (δύο στελέχη του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου), προκειμένου να υποστηρίξουν το Δήμο Σιθωνίας στην 

υλοποίηση του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας και καλώ το Δ.Σ. για την 

ομόφωνη έγκριση της σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Πολυγύρου 

με τον Δήμο Σιθωνίας».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το το άρθρο  6 της 

αρ.πρ.Δ23/ΟΙΚ. 14435/29.03.2016 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» και μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Πολυγύρου με 

το Δήμο Σιθωνίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Σιθωνίας» 

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σήμερα …/…/2017 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κ. 

Ζωγράφο Αστέριο, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου με αριθμό 

……../2017,  η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος 

συμβαλλόμενος) 

2. Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής, και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ. 

Τζίτζιο Ιωάννη, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας με αριθμό ……/2017, η 

οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος - 

κύριος του έργου).  

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.  

2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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3) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δήμου Σιθωνίας όσο και του Δήμου Πολυγύρου ότι είναι 

αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης  “Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Σιθωνίας” 

4) Την αριθμ. …../2017 απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 

Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Σιθωνίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας”. 

5) Την αριθμ. ……../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 

Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Πολυγύρου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας”. 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Σιθωνίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την 

υλοποίησή της πράξης (έργο) με τίτλο: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 

6 της ΑΡ.ΠΡ.Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας 

των Κέντρων Κοινότητας» έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την εποπτεία και τον έλεγχο 

λειτουργίας του έργου στελέχωση του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου Σιθωνίας. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στο Δήμο Πολυγύρου ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη 

στελέχωση του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου και 

είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Σιθωνίας, με τη διάθεση  του κατάλληλου προσωπικού στην υλοποίηση της 

εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης.1 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Ο Δήμος Πολυγύρου και ο Δήμος Σιθωνίας συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής  

Συνεργασίας με την οποία διατίθεται προσωπικό του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» 

προκειμένου να ενταχθούν στην Ομάδα Έργου του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» και να 

αναλάβουν με επάρκεια την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και 

πληρέστερη υλοποίησή του. 

ΑΡΘΡΟ 2  

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας 

2.1 Διάθεση προσωπικού 

Με την παρούσα Σύμβαση, ο Δήμος Πολυγύρου, διαθέτει προσωπικό του (δύο στελέχη του Αυτοτελές Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου), προκειμένου να υποστηρίξουν το Δήμο 

Σιθωνίας στην υλοποίηση του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας». Το προσωπικό αυτό ορίζεται 

στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Δήμαρχο Πολυγύρου.  

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Σιθωνίας συμμετέχει στην Ομάδα Έργου, οι αρμοδιότητες της οποίας 

καθορίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ Β΄854/30-3-2016) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», τον Οδηγό Λειτουργίας 

Κέντρων Κοινότητας, την πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με 

τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» και κωδικό πρόσκλησης 028.9iv και τα παραρτήματα αυτής.  

                                                 
1 

  Περιγραφή του Γενικού Πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται η παρούσα σύμβαση και συνοπτική παρουσίαση των 

παραγόντων που οδήγησαν τον «αδύναμο» δήμο στη σύναψη της παρούσας σύμβασης 
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Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο 

Σιθωνίας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι εντολές 

μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας του εν λόγω υποέργου, 

εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Σιθωνίας, τον οποίο και βαρύνουν. 

Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Ι δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης 

ειδικότητας στελέχη του Δήμου Πολυγύρου, όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή 

ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  

2.2.1 Ο Δήμος Σιθωνίας (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να 

λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται 

στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. 

Η λειτουργία της αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Σιθωνίας (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες 

του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης 

της πράξης.  

Ο Δήμος Σιθωνίας ορίζει την Ομάδα Έργου (στην οποία συμμετέχει το προσωπικό που διατίθεται από τον Δήμο 

Πολυγύρου) η οποία έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής 

αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης.  

Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σιθωνίας (κυρίου του έργου).  

Ο Δήμος Σιθωνίας οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που του διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, 

εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

2.2.2 Ο Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει να διαθέσει δύο (2) στελέχη με κατάλληλες ειδικότητες προκειμένου να 

ενταχθούν στην Ομάδα Έργου και να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην εποπτεία και τον έλεγχο 

λειτουργίας  του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» για όσο χρόνο διαρκεί το υποέργο, με  χρόνο 

απασχόλησης μία ημέρα ανά εβδομάδα 2. 

ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του 

υποέργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 36 

μήνες από την σύναψή της, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Σιθωνίας» (Παράρτημα ΙΙ) 

ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε 

συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως ακολούθως:  

Α) Για το Δήμο Πολυγύρου:  

Ο κ. Χρήστος Βορδός Αντιδήμαρχος Πολυγύρου με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Σιμώνη, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. 

Ανθεμούντα. 

Β) Για το Δήμο Σιθωνίας:  

Ο/Η …………………………, Δημοτικός/ή Σύμβουλος με αναπληρωτή/ρια τον/την ………………………………….  

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

                                                 
2   Διαμορφώνεται κατά περίπτωση 
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 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων 

της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία 

της.  

 Ο/Η εκπρόσωπος του δήμου Σιθωνίας ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του οργάνου έναντι 

τρίτων 

ΑΡΘΡΟ 5  

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα 

καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας (κύριος του έργου).  

ΑΡΘΡΟ 6  

Καταγγελία της σύμβασης 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε 

δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας Στελεχών του Δήμου Πολυγύρου, που διατίθενται στο Φορέα Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

στελέχους 

Ειδικότητα Υπηρεσία από την οποία 

προέρχεται 

Ρόλος στην 

υλοποίηση της 

Σύμβασης 

 
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗ Μ. Διοικητικός  Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας Και Πολιτισμού 

Μέλος Ομάδας Έργου 

«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Σιθωνίας» 

 ΚΕΝΑΝΊΔΟΥ ΣΟΦΊΑ Κοινωνική 
Λειτουργός ΤΕ Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας Και Πολιτισμού 

Μέλος Ομάδας Έργου 

«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Σιθωνίας» 

 

Υπογραφή Δημάρχου Πολυγύρου 

 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

    1ο έτος  2ο έτος 3ο έτος     

Ενέργειες/ Πακέτο 

εργασίας 
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α 

Μ Ι 

Προπαρασκευαστικές 

ενέργειες 
 

  
                                     

  

Έγκριση της Απόφασης 

Υλοποίησης με Ίδια 

μέσα 

 

  

                                     

  

Προκήρυξη πρόσληψης 

προσωπικού για τη 

στελέχωση των δομών 

 

  

                                     

  

Πρόσληψη προσωπικού                                           

Βεβαίωση έναρξης                                           

Υλοποίηση της 

Πράξης 
 

  
                                     

  

Υλοποίηση φυσικού 

αντικειμένου (Π1.1, 

Π1.2, Π1.3, Π1.4, 

Π1.5, Π1.6, Π1.7, 

Π1.8, Π1.9)  

 

  

                                     

  

Υλοποίηση οικονομικού 

αντικειμένου 
 

  
                                     

  

Ολοκλήρωση της 

Πράξης (βεβαίωση 

ολοκλήρωσης) 

 

  

                                     

  

ΑΔΑ: 7ΖΦΗΩΞΜ-ΛΚΩ



2 

8 

 

 

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της Σύμβασης 

Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Σιθωνίας και για όποιο άλλο έγγραφο 

απαιτηθεί για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 59/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-2-2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
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