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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα : «Έγκριση του μητρώου εργοληπτών μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 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.5623/01-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. 

υπάλ.Δ.Ντόντορος,) που έχει ως εξής:   

 «….ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Την υπ.αριθμ.πρωτ.3752/25-05-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»  

2. Την υπ.αριθμ.πρωτ 7767/30-10-2019 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) με θέμα: «Σχέδιο δράσης Πολιτικής Προστασίας 

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»,  

3. Την υπ.αριθμ.πρωτ.8932/12-12-2019 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας  (ΑΔΑ: 6ΨΔ0ΜΤΛΒ-ΡΤΘ)  με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» 
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4. την με αρ. πρωτ. 24511/6-12-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, 

χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή 

ευθύνης του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023. 

5. Το από 24-3-2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου 

Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, 

πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πρέβεζας για το 

χρονικό διάστημα έως 31/12/2023 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σε περίπτωση ανεπάρκειας του μηχανικού εξοπλισμού του 

Δήμου Πρέβεζας  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των 

συνεπειών &  προς ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, συντάσσεται  

μητρώο εργοληπτών μηχανημάτων έργου 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την έγκριση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και άμεσες επεμβάσεις 

που αφορούν κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των 

πολιτών και οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 

με τον πίνακα που επισυνάπτεται 

Ο εν λόγω πίνακας είναι δυνατόν να συμπληρώνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους κατόπιν 

νεότερης έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή. 

Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνετε τους εξής όρους: 

 

ΟΡΟΙ 

1. Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή 

ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για το 

χρονικό διάστημα από την έγκριση του μητρώου έως 31/12/2023, σε περιοχή ευθύνης του 

Δήμου Πρέβεζας και σύμφωνα με τις περιοχές που αιτήθηκαν να συμμετέχουν, από τους 

υπεύθυνους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας. Τα οχήματα και μηχανήματα έργων 

θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με 

τις υποδείξεις των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας.  

2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση 

και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) η διάθεση των 

απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων ποικίλει 

ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της κάθε έκτακτης ανάγκης 

3. Τα οχήματα, μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και 

λοιπές καταστροφές με τιμές χρέωσης ανά ώρα και χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τρέχουσες 

τιμές. 

4. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση 

για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου 

αυτό προβλέπεται) εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
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αναγκών (άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση 

αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών 

και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα 

συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεούμενος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους 

σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρούμενων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον 

εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. Στις 

ανωτέρω τιμές μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων 

από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η 

δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Αναφέρονται 

σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

εκδήλωσης του εκτάκτου συμβάντος. 

5. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την εκτέλεση 

εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του 

Δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για 

εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής. 

• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε 

είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  

6. Είναι υπεύθυνοι: 

• Ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις 

απαραίτητες κατά το νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κτλ) 

• Να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και έμψυχου 

προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

• Κατ’ αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων 

και προσωπικού 

 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας 

και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα 

ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά 

αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές 

προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των 

αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα 

σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα 

έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 

παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

φυσικής καταστροφής. 

Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέσων από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στο 

υπάρχον μητρώο, δύναται να συμμετάσχει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο αποδεχόμενο 

εγγράφως τους όρους και τις τιμές που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας..…». 
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    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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) 

Εγκρίνει το μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και 

σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 

ΟΡΟΙ 

1. Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή 

ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για το 

χρονικό διάστημα από την έγκριση του μητρώου έως 31/12/2023, σε περιοχή ευθύνης του 

Δήμου Πρέβεζας και σύμφωνα με τις περιοχές που αιτήθηκαν να συμμετέχουν, από τους 

υπεύθυνους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας. Τα οχήματα και μηχανήματα έργων 

θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με 

τις υποδείξεις των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας.  

 

2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και 

αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) η διάθεση των 

απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων ποικίλει 

ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της κάθε έκτακτης ανάγκης. 

 

 

3. Τα οχήματα, μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές 

καταστροφές με τιμές χρέωσης ανά ώρα και χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές. 

 

4. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την 

εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό 

προβλέπεται) εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

(άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων 

ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών 

δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα 

συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεούμενος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα 

με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 

μηχανήματος, εξαιρούμενων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του 

μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές 

μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που 

βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και 

απομάκρυνσης τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του εκτάκτου 

συμβάντος. 
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5. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την εκτέλεση εργασιών 

ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Δημάρχου και 

περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 

 

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για 

εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής. 

• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε 

είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  

 

6. Είναι υπεύθυνοι: 

• Ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες 

κατά το νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κτλ) 

• Να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και έμψυχου προσωπικού 

που θα χρησιμοποιηθεί. 

• Κατ’ αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων 

και προσωπικού. 

 

 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας 

και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα 

ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά 

αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές 

προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των 

αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα 

σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα 

έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 

παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

φυσικής καταστροφής. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέσων από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στο 

υπάρχον μητρώο, δύναται να συμμετάσχει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο αποδεχόμενο 

εγγράφως τους όρους και τις τιμές που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
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1 ΤΣΟΒΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26141/ 24-12-21 6947065351 ΣΥΝΟΛΟ  * *   * 

2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26129/ 24-12-21 6942816654 ΣΥΝΟΛΟ * (2) * *   * 

3 ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26164/ 24-12-21 6937985135 ΣΥΝΟΛΟ * (2) *    * (2) 

4 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26276/ 28-12-21 6945358660 ΣΥΝΟΛΟ * 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟ

ΜΕΝΗ 
* *  * (2) 

5 ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25593/ 20-12-21 6977213996 
ΠΡΕΒΕΖΑ-
ΖΑΛΟΓΓΟ 

*  *   * 

6 ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 26214/ 27-12-21 2682022767 ΣΥΝΟΛΟ * (3) * (2) * * * * (3) 

7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. 26210/ 27-12-21 6942848664 ΣΥΝΟΛΟ  *  *  * 

8 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΟΕ 3421/01-03-2022 6932569961 ΣΥΝΟΛΟ * * (4) * * * * 

9 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 3420/01-03-2022 6937003348 ΣΥΝΟΛΟ * *     

 
ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ Ο.Ε. 5063/24-3-2022 6944388925  *(2) * *(2) * * * 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  168/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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