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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 11εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 11ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

68/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ΙΙ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 67696, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, 

ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη 

κείσζεο ηνπ κε 

ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε 

ηκήκα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη 

ζηνπο νηθηζκνύο Αγ. Θσκά 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 01/04/2019 πξαθηηθό ΙΙ 

αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κε α/α ΔΗΓΗ 67696, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη 

κείσζεο ηνπ κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε ηκήκα 

ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη ζηνπο 

νηθηζκνύο Αγ. Θσκά θαη Κιεηδηνύ». 

2. Αλαδεηθλχεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ηελ εηαηξεία «ΟΛΤΜΠΙΟ Αλώλπκε Δηζαγσγηθή 

θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία» ε νπνία έρεη ην 

κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο κε ηειηθή 
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θαη Κιεηδηνύ» 

 

ηηκή πξνζθνξάο 1.347.700,00 € + 323.448,00 € 

(Φ.Π.Α.) = 1.671.148,00 € 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

69/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΗΓΗ 80158 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη 

επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ 

ζην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. πξση. 4819/26-03-2019 

πξαθηηθό (απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΗΓΗ 80158 «Καηαζθεπή 

θαη επηζθεπή παηδηθήο ραξάο (Π.Υ.) ζην Γήκν 

Σαλάγξαο». 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα Κ/ΞΙΑ ΔΛΔΚΣ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΡΑΙΝΟΤ (αξ. πξνζθνξάο 

114252) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

3. Αλαθεξύζζεη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα Κ/ΞΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ Γ. 

ΠΑΛΟΓΟΤ – ΜΑΡΙΟ Ν. ΠΑΘΗ (115361), 

κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 54,03%, επί ησλ ηηκψλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

70/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκφ 13/2019 ηερληθή 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ 

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ην έηνο 2019, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.755,20 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζφ ησλ 73.755,20 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 

02.30.6662.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο 2019» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13/2019 

απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο 

Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κόλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ»,  

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.755,20 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζπληάζζεη 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  Ο δηαγσληζκφο ζα 

γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, 
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ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ), ηελ 3
ε
 Μαίνπ  2019 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή 

κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα 

ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ 

ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : 

Πακ. Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

71/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. 

Θσκά – Κιεηδί Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΙΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. Θσκά – 

Κιεηδί Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο 

ζην ΒΙΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ» θαη 

ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14/5/2019, 

εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

21/5/2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00. 

 

72/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο 

πνπ άζθεζε ε Α.Δ. κε ηελ 

επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.» θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγφξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, ηελ εληνιή 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο απφ 08/10/2015 πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζε ε Α.Δ. κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.», ελψπηνλ 

ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Πεηξαηψο, ηελ 15
ε
 Ματνπ 2019 θαη ζε θάζε άιιε 

κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 422,84 € θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 
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φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ 

ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε 

βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

73/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 30-11-

2018 αγσγήο ηεο εηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία 

«ΔΚΓΟΔΙ Ν. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Αζελώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγφξν ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, ηελ εληνιή 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ,  

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 30/11/2018 αγσγήο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΚΓΟΔΙ Ν. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», ηελ 

6ε Μαίνπ 2019 θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

2. Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 39,68 € θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019. 

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα 

ηεο δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

74/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

εληνιήο ζε δηθεγόξν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ 

ελώπηνλ ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αζθεζείζαο από ηελ 

ΑΘΗΝΑ ΠΤΡΟΤ ηνπ 

Δηενθιή θαη ηνλ 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΤΡΟΤ ηνπ 

Δηενθιή αίηεζεο θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ 

Αλαζηαζίνπ αιεκή ηνπ 

Ισάλλε γηα ηελ αλαίξεζε 

ηεο κε αξηζκό 12/2018 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγφξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηελ εληνιή 

εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο απφ 05/04/2018 αζθεζείζαο απφ 

ηνπο: α) ΑΘΗΝΑ ΠΤΡΟΤ ηνπ Δηενθιή θαη β) 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΤΡΟΤ ηνπ Δηενθιή αίηεζεο θαηά 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ Αλαζηάζηνπ αιεκή 

ηνπ Ισάλλε, κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ αλαίξεζε ηεο 

κε αξηζκφ 12/2018 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο, ελψπηνλ ηνπ Γ΄ Πνιηηηθνχ 

Σκήκαηνο ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ, ηελ 10
ε
 Ματνπ 2019 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Η ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 808,48 € θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ ηνπ 
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ΓΔΧΡΓΙΟΤ κε ΑΜ/Γ 87 κέινπο ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

75/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ 

είζπξαμε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

δειώζεσλ ζην εζληθό 

θηεκαηνιόγην». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 245,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ζην νθεηιφκελν πάγην ηέινο 

δειψζεσλ ζην  εζληθφ θηεκαηνιφγην. 

2. Οξίδεη ηε δεκνηηθή ππάιιειν θ. Μάκαιε 

Υξηζηίλα ηνπ Λεσλίδα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

αλσηέξσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζην 

νθεηιφκελν πάγην ηέινο δειψζεσλ ζην  εζληθφ 

θηεκαηνιφγην. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  10
ε
 Ινπιίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

 

   Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  

 


