
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.224/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  ΘΕΜΑ  :  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ  ΤΗΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ  ΛΟΓΩ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ» 
               
   

    Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  19  Απριλίου 2018 και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.7556/13-04-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3.  Παππάς Δημήτριος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος  4.  Κωστούλας Βασίλειος 
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση  του  Αντιδήμαρχου
Κωνσταντίνου Ματέρη που έχει ως εξής:  

  «...Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται

κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για

την  απευθείας  ανάθεση  έργων  σε  εργοληπτική  επιχείρηση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή,

δεν είναι  δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις  ανοικτές, κλειστές ή

ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση.  Οι  περιστάσεις  που  επικαλούνται  οι

αναθέτουσες  αρχές  για  την  αιτιολόγηση  της  κατεπείγουσας  ανάγκης  δεν  πρέπει  σε  καμία

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 «7.Στις  περιπτώσεις του
στοιχείου  β΄  της  παραγράφου  4  του  παρόντος   και  στις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης
προμηθειών,  παροχής υπηρεσιών,  εκπόνησης μελετών και  εκτέλεσης  έργων όταν συντρέχει
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κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι
ανεπαρκής,  η  αναγκαία  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  γίνεται  στην  πρώτη,  μετά  την
ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» [παρ.4β άρθρου 158 «β. Την
άμεση  αποκατάσταση  απρόβλεπτων  ζημιών  σε  δίκτυα  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  άρδευσης,
φωτισμού και σε δρόμους»]

Στο  Δήμο  μας  έχει  παρουσιαστεί  επιτακτική  ανάγκη  για  την  τις  κατεπείγουσες
αποκαταστάσεις δημοτικών δρόμων προς την δεξαμενή της Λυγιάς και στην θέση Καλαμάκι όπου λόγω των
θεομηνιών που εχουν πλήξει την περιοχή εχουν υποστεί βλάβες.

1) ΘΕΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΚΙ  Στην θέση αυτή υπήρχε παλιό σωληνωτό τεχνικό  το όποιο εχει  καταστραφεί
από την μεγάλη ποσότητα των νερών του ρέματος  με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κυκλοφορία. Στην
θέση αυτή προτείνεται η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού εσωτερικού ανοίγματος 1.20 χ1.50 μήκους 4.50
με πτερυγότοιχους εκατέρωθεν.  Επίσης θα πρέπει να γίνει απομακρυνση των φερτών υλικών ανάντη του
κατασκευασθέντος πλακοσκεπούς.  Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της οδού και κρίνεται κατεπείγον
για την ασφαλή πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων

2)  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ  Στην θέση αυτή  έχει υποστεί καθίζηση ο
δρόμος πρόσβασης προς την δεξαμενή της Λυγιας λόγω εμφάνισης  υπόγειων υδάτων που οφείλεται στις
παρατεταμένες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση προς την δεξαμενή οι αγωγοί
μεταφοράς ύδατος να έχουν αποκαλυφτεί και να υπάρχει  πρόβλημα και στο υπάρχον αντλιοστάσιο (Η
κατολίσθηση εκτείνεται  έως  την είσοδο του αντλιοστασίου)  Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των
πρανών  της  οδού  με  κατασκευή  σερζανέτ  και  κρίνεται  κατεπείγον  τόσο  για  την  προστασία  του
παρακείμενου  αντλιοστασίου  και  της  δεξαμενής  υδάτων  όσο  και  για  την  ασφαλή  πρόσβαση  των
διερχόμενων οχημάτων.   του δημοτικού  δρόμου  προς την παραλία στα Αρτολίθια  όπου λόγω των
θεομηνιών που έχουν πλήξει την περιοχή έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 50μ με αποτέλεσμα να είναι
επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα. Επιπλέον η ύπαρξη υπόγειων υδάτων εντος της κατολίσθησης
μπορεί να προκαλέσει και μεγαλύτερη εξέλιξη και  επέκταση της κατολίσθησης. Το έργο αφορά στην
αποκατάσταση της οδού και κρίνεται κατεπείγον τόσο για την προστασία του υπολοίπου έργου
όσο και για την ασφαλή πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων. 

Ο  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  με  την  αρ  πρ.  141991/8938/6-12-2017  απόφαση  του
κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τον Δήμο Πρέβεζας και με την
αρ πρ. 20364/947/16-02-2018 απόφαση του παρέτεινε την κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας τον Δήμο Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τη αρ. 38/2018 μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της αποκατάστασης ανέρχεται σε 10.000,00 €
με ΦΠΑ 24%. 

Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  με  την  αρ.  πρ.  7443/11-04-2018  πρόσκληση  κάλεσε  τις
παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1. ΛΑΪΝΑ ΧΡΉΣΤΟ

2. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΚΟΥΣΗ

να υποβάλουν έως και την 16-04-2018 οικονομικές  προσφορές για την κατασκευή του έργου
που θα ανατεθεί με την  διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16.

Συνολικά κατατέθηκαν στο Δήμο οι παρακάτω τρεις (3) οικονομικές προσφορές:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

%

1 7447/11-4-2018 ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21%

2 7607/13-4-2018 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19%

3 7605/13-4-2018 ΔΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18%
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   Με βάση τον παραπάνω πίνακα η αρ. πρωτ. 7447/11-4-2018 προσφορά από την εργοληπτική
επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΑΪΝΑ ΧΡΉΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  που εδρεύει  στην Δ/νση
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  457  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   (ΑΦΜ:  035340092,  ΔΟΥ:  ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  Τ.Κ.  48100,  τηλ.
6977213993),  συνοδευόμενη  από:  α)Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  β)Φορολογική
ενημερότητα και γ)Ασφαλιστική ενημερότητα, κάτοχος του αρ. 251 εμπειροτεχνικού πτυχίου
στην κατηγορία Οδοποιίας, προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 21% επί των
τιμών της αρ. 38/2018 μελέτης του έργου του θέματος. 
    
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16
2. Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
3. Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06
4.  Την  αρ  πρ.  141991/8938/6-12-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  περί  κήρυξης  σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Δήμο Πρέβεζας
5. Την αρ πρ. 20364/947/16-02-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης της
κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Δήμο Πρέβεζας 

6.  Την  αρ.  38/2018  θεωρημένη  σχετική  μελέτη  για  το  έργο  με  τίτλο  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ», με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία μελέτης 29-03-2018  Δ/νσης ΤΥ (Αρ. μελέτης  38/2018)

Προϋπολογισμός  
μελέτης με ΦΠΑ 24%  

 10.000,00 €

Συνοπτική περιγραφή Αφορά κατεπείγουσες αποκαταστάσεις δημοτικών δρόμων προς την δεξαμενή
της Λυγιας και  στην θέση Καλαμάκι  όπου λογω των θεομηνιών που εχουν
πλήξει την περιοχή εχουν υποστεί βλάβες.
1) ΘΕΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΚΙ Στην θέση αυτή υπήρχε παλιό σωληνωτό τεχνικό  το
όποιο εχει  καταστραφεί από την μεγάλη ποσότητα των νερών του ρέματος  με
αποτελεσμα να είναι αδύνατη η κυκλοφορία. Στην θέση αυτή προτείνεται η
κατασκευή πλακοσκεπους οχετού εσωτερικού ανοίγματος 1.20 χ1.50 μήκους
4.50 με πτερυγοτοιχους εκατέρωθεν.  Επισης θα πρεπει να γίνει απομακρυνση
των φερτών υλικών ανάντη του κατασκευασθεντος πλακοσκεπους.  Το έργο
αφορά στην αποκατάσταση της οδού και κρίνεται κατεπείγον για την ασφαλή
πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων
2)  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ Στην θέση αυτή
εχει  υποστεί  καθίζηση ο δρόμος πρόσβασης προς την δεξαμενή  της Λυγιας
λογω  εμφάνισης   υπόγειων  υδάτων  που  οφείλεται  στις  παρατεταμένες
βροχοπτώσεις με αποτελεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση προς την δεξαμενή
οι αγωγοί μεταφοράς ύδατος να εχουν αποκαλυφτεί και να υπάρχει  πρόβλημα
και στο υπάρχον αντλιοστάσιο (Η κατολίσθηση εκτείνεται  έως  την είσοδο του
αντλιοστασίου)   Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των πρανών της
οδού με  κατασκευή  σερζανετ  και  κρίνεται  κατεπείγον  τόσο  για  την
προστασία του παρακείμενου αντλιοστασίου και της δεξαμενής υδάτων
όσο και για την ασφαλή πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων. 

CPV 45233142-6  - Εργασίες επισκευής οδών

7. Το αρ. πρ. 7442/11-4-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ002930580
8. Την αρ. πρ. 7443/11-04-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορά του Δήμου μας.

9.  Την  αρ.  πρ.  7447/11-04-2018  οικονομική  προσφορά  της  Εργοληπτικής   Επιχ.  ΛΑΪΝΑ
ΧΡΉΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 21% το οποίο είναι μέσα σε λογικά
πλαίσια, η εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη, είναι κάτοχος θεωρημένου εργοληπτικού πτυχίου
για  έργα  κατηγορίας  οδοποιίας και  δεν  αποκλείεται  από  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: 6ΝΨΥΩΞΧ-Σ8Ο



10. Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες οφείλονται
σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες  με  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν
από ευθύνη του Δήμου.
11. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πίστωση στο προϋπολογισμό του έτους 2018 για την εκτέλεση
του παραπάνω έργου.

Εισηγούμαστε 

 Την  αναγκαία  αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους  2018 στην  πρώτη,  μετά την
ανάθεση,  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς  και  την  δέσμευση πίστωσης
ποσού 10.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) από ιδία έσοδα σε βάρος του προϋπολογισμού
του έτους 2018

 Την  έγκριση  της  αρ.  38/2018  μελέτης  που  συντάχθηκε  από  την  Δ/νση  ΤΥ  Δήμου
Πρέβεζας υπό τον τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΛΥΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΚΙ»
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 10.000,00€ 

 Την  ανάθεση  του  έργου  με  τίτλο  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΛΥΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ»  στην  Εργολ.  Επιχείρηση  ΛΑΪΝΑ  ΧΡΉΣΤΟΥ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,  που
εδρεύει στην Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 ΠΡΕΒΕΖΑΣ  (ΑΦΜ: 035340092, ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
Τ.Κ. 48100, τηλ. 6977213993), με το ποσό των 7.900,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 21% επί των τιμών της αρ. 38/2018 μελέτη
της ΔΤΥ).   

 Η  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  30 ημέρες  από  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.

 Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης. ....…» . 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

  Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16
  Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
  Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06
  Την αρ πρ. 141991/8938/6-12-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί κήρυξης σε

  κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Δήμο Πρέβεζας
 Την αρ πρ. 20364/947/16-02-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης

της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Δήμο Πρέβεζας 
Την αρ. 38/2018 θεωρημένη σχετική μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 στην πρώτη, μετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την δέσμευση πίστωσης
ποσού   10.000,00 Ευρώ  (με  ΦΠΑ  24%)  από  ιδία  έσοδα  σε  βάρος  του
προϋπολογισμού του έτους 2018.

2. Εγκρίνει την αρ.38/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας
υπό τον τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ» προϋπολογισμού με ΦΠΑ
10.000,00€ .
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3. Αναθέτει  απ’  ευθείας  το  έργο  με  τίτλο  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΛΥΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ»  στην  Εργολ.  Επιχείρηση  ΛΑΪΝΑ  ΧΡΉΣΤΟΥ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,  που
εδρεύει στην Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 ΠΡΕΒΕΖΑΣ  (ΑΦΜ: 035340092, ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
Τ.Κ. 48100, τηλ. 6977213993), με το ποσό των 7.900,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 21% επί των τιμών της αρ. 38/2018 μελέτη
της ΔΤΥ).     

4. Καθορίζει τη  χρονική διάρκεια της σύμβασης να είναι 30 ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.

     5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο  για την  υπογραφή τη σχετικής σύμβασης

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  224/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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