
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                Ορθή επανάληψη           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ως προς την σύνταξη      

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.516/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 41/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Έγκριση της υπ. αριθ. 449/2021 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) απόφασης Δημάρχου 

με θέμα: 

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

«ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 17008/20-08-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας & Πράσινου,  του Δήμου 

Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Ντόντορος), που έχει ως εξής:  

 

 «…Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τις 21ης Αυγούστου 2021 και έπειτα από προφορική εντολή του Δημάρχου 

εργολάβοι μηχανημάτων ανέλαβαν να συνδράμουν με μηχανήματα έργου στην πυρόσβεση αυτής.  

 

«... Έχοντας υπόψη: 
 

1) Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «η Οικονομική 
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Επιτροπή [...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, 

μελέτες,προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.... » 

2) Το άοθοο 58 παο.2 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «...2.Όταν δημιουργείται άμεσος και 
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 
λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής. 

3) Το άρθρο 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] 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.. » 

4) Το άρθρο 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] 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.. » 

5) 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 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» 

6) Οι εργασίες που προέκυψαν λόγο της πυρκαγιάς, του περιορισμένου χρόνου που έπρεπε 
να κατασβεσθεί,  και της έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου), δεν 
μπορούσαν να ολοκληρωθούν από τον Δήμο και έπρεπε να ανατεθούν σε ιδιώτη που να 
διαθέτει τα μηχανικά μέσα όπως αυτά περιγράφονται στην αρ. 14/2021 μελέτη της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης  του Δήμου με συνολικό ποσό  2.976,00.συμπ. ΦΠΑ  24%. 

15)  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. 

16) Την αρ. 74/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση σε ιδιώτη της εκτέλεσης 
της υπηρεσία του θέματος σύμφωνα με τα άοθοο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

 

Κατόπιν τούτων 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%b1%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-58-%ce%9e%c2%b1%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8c%ce%9e%ce%8f%ce%9e%ce%84%ce%9e%ce%89%ce%9f%c2%8c%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%c2%b7%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%c2%b5%ce%9f%e2%80%9a-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6-%ce%9e%ce%84%ce%9e%c2%b7%ce%9e%ce%8c%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9f%e2%80%a1%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%b1%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-58-%ce%9e%c2%b1%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8c%ce%9e%ce%8f%ce%9e%ce%84%ce%9e%ce%89%ce%9f%c2%8c%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%c2%b7%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%c2%b5%ce%9f%e2%80%9a-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6-%ce%9e%ce%84%ce%9e%c2%b7%ce%9e%ce%8c%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9f%e2%80%a1%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6/
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Εισηγούμαστε 
 
 
-Την έγκριση της αρ. 449/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) σχετικά 
με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση σε οικονομικό φορέα, της 
υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

-Την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.976,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από  έσοδα 
σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 μετά την αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισμού στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06. 

-Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 
999033129 ΔΟΥ Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Μυτικάς Πρέβεζας ,της υπηρεσίας με τίτλο 
«ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 992,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

-Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 999033793 ΔΟΥ 
Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Κανάλι Πρέβεζας ,της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 992,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

-Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ΑΦΜ 116064171 ΔΟΥ 
Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48062 Λούρος Πρέβεζας ,της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 496,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

- Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΟΕ» με ΑΦΜ 
800919145 ΔΟΥ Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Μυτικάς Πρέβεζας ,της υπηρεσίας με τίτλο 
«ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 496,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%)...…». 

                             

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

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

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 
 
1.Εγκρίνει την αρ. 449/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) σχετικά με 
την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση σε οικονομικό φορέα, της 
υπηρεσίας με τίτλο «ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

2.Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 2.976,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από  έσοδα σε 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 μετά την αναγκαία τροποποίηση του 
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προϋπολογισμού στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06. 

3.Αναθέτει στον οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 
999033129 ΔΟΥ Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Μυτικας Πρέβεζας, την υπηρεσία με τίτλο 
«ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 992,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

4.Αναθέτει στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 999033793 ΔΟΥ 
Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Κανάλι Πρέβεζας, την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 992,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

5.Αναθέτει στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ΑΦΜ 116064171 ΔΟΥ 
Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48062 Λούρος Πρέβεζας, την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 496,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%). 

6.Αναθέτει  στον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΟΕ» με ΑΦΜ 

800919145 ΔΟΥ Πρέβεζας διεύθυνση Τ.Κ. 48100 Μυτικας Πρέβεζας, την υπηρεσία με τίτλο 

«ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021» έναντι του ποσού των 496,00€ (με 

Φ.Π.Α. 24%). 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  516/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΒΝΞΩΞΧ-ΖΤΤ
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