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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Αριθμός Απόφασης  251 / 2017 

Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό με αριθμ. 
πρωτ. 11234/16-10-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002093037) του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-
7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2 ΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – 
Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)». 
 
     Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις έξι (6η) του μήνα 
Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, ήλθε σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 
12314/03-11-2017 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ερωτόκριτου 
Γαλούνη (Δημάρχου), κατά το άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010, που επιδόθηκε σε 
καθένα από τα εκλεγέντα κατά την από 05-03-2017 Ειδική Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ΤΑΚΤΙΚΑ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, σύμφωνα με το 
Νόμο. 
         Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: 
           Π α ρ ό ν τ ε ς                                                     Α π ό ν τ ε ς     

1.  Ερωτόκριτος Γαλούνης (Πρόεδρος) 
 

1. Θωμάς Καρφής 
 

2.  Θεόδωρος Λιβάνης  
 

2. Κωνσταντίνα Κουμανδράκη – 
Σαμαρά 

3. Παναγιώτης  Γαζέτας  που δεν προσήλθαν αν  και νόμιμα 
κλήθηκαν 

4.  Βασίλειος Τσάρκος (αναπληρώνει 
τον Θωμά Ρετούλη) 
 

  

5. Ηλίας Κακούρης  
 

  

6.   
 

  

7.  
 

  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου μας Βασιλική  
Τσούμα, για την τήρηση των Πρακτικών. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης 
(Δήμαρχος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέλυσε τους λόγους 
για τους οποίους προέβη στην κατεπείγουσα σύγκληση αυτής (άρθρο 75 παρ. 6 
του Ν. 3852/2010) και που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα 
στο γεγονός ότι απαιτείται άμεσα να δοθεί η παράταση για την άμεση διεξαγωγή 
του διαγωνισμού και την κατασκευή του έργου. 
Η επιτροπή, για τους παραπάνω λόγους, θεώρησε κατεπείγουσα την 
συνεδρίαση ομόφωνα.          

 
 



Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ   251 / 2017 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

«Παράταση προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 11234/16-10-
2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002093037) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ 
ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2 ΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ 
ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗ)» 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή 

ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 

3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη 

συζήτηση του θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και 

ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω σύμφωνα με την από 03-11-2017 εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου του Δήμου:  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

I. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

II. Την υπ’αριθμ. 194/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

έγινε έγκριση της μελέτης και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού 

διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. 

ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 

ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗ)». 

III. Την με αριθμό πρωτ. 11234/16-10-2017 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 

(ΑΔΑΜ: 17PROC002093037) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 

ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗ)». 

IV. Την αριθμ. Πρωτ Δ17α/04/60Φ.Ν.312/13-07-1997 εγκύκλιο 20 του 

Υπουργείου ΠΕ ΧΩ ΔΕ με τίτλο “Συμπληρωματικές οδηγίες για τη 

δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση” προκύπτει η υποχρέωση των 

φορέων που ασχολούνται με τη σύνταξη μελετών και διακηρύξεων 

δημοπράτησης δημοσίων έργων που αφορούν έργα εξωτερικής άρδευσης και 

ύδρευσης να καλούν τόσο τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην 

κατηγορία των Η/Μ έργων όσο και τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων.  



V. Την παράγραφο 3 του άρθρου 289 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με την οποία 

«οι αναθέτοντες φορείς παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών  στις ακόλουθες περιπτώσεις … (β) όταν τα 

έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 

παράτασης είναι ανάλογη της σπουδαιότητας των πληροφοριών ή των 

αλλαγών.» 

VI. Το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016  σύμφωνα με το οποίο «οι αναθέτοντες 

φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της 

προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων». 

 

Παρίσταται ανάγκη, συνέχισε ο Πρόεδρος, η Επιτροπή να προβεί στην λήψη 

απόφασης για τα ακόλουθα:  

α) Την συμπλήρωση του άρθρου 21.1 της Διακήρυξης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην 

κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ή στην κατηγορία Η/Μ ΈΡΓΑ και που 

είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 

2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

β)Την αντίστοιχη συμπλήρωση του άρθρου 23.4 (α) της Διακήρυξης όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην (δεύτερη) 2η τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή για έργα Η/Μ. 

 

γ)Την παράταση της ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 

ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & 



ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)»  

μέχρι την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 10:00 αντί της αρχικής 14/11/2017 

όπως είχε ορισθεί στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προκειμένου να λάβουν γνώση 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Διακήρυξης 

αναφέρεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

δ)Την διεξαγωγή της δημοπρασίας στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, την Τρίτη 

28/11/2017 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της Διακήρυξης και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Διακήρυξης αναφέρεται η 

ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

 

ε)Την αντικατάσταση του άρθρου 2.3 της Διακήρυξης όπως φαίνεται παρακάτω: 

  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 

 17/11/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

 προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

 οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/11/2017, 

 ημέρα Τετάρτη.   

  

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

 

Α. Την συμπλήρωση του άρθρου 21.1 της Διακήρυξης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην 

κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ή στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑ και που 

είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 

2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Β.Την αντίστοιχη συμπλήρωση του άρθρου 23.4 (α) της Διακήρυξης όπως 

φαίνεται παρακάτω: 



(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην (δεύτερη) 2η τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή για έργα Η/Μ. 

 

Γ. Την παράταση της ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-

7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)»  

μέχρι την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 10:00 αντί της αρχικής 14/11/2017 

όπως είχε ορισθεί στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προκειμένου να λάβουν γνώση 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Διακήρυξης 

αναφέρεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

Δ. Την διεξαγωγή της δημοπρασίας στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, την Τρίτη 

28/11/2017 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της Διακήρυξης και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Διακήρυξης αναφέρεται η 

ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

 

Ε. Την αντικατάσταση του άρθρου 2.3 της Διακήρυξης όπως φαίνεται παρακάτω: 

  

 2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 

 17/11/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

 προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

 οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 22/11/2017, 

 ημέρα Τετάρτη.   

 

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα πρέπει να αναρτηθεί στη Διαύγεια, να 

δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου 

(www.dimosxiromerou.gr), να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας στον τύπο όπως 

προβλέπεται από τον Νόμο 4412/2016 και να κοινοποιηθεί σε όσους 

ενδιαφερόμενους έχουν ήδη παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 251 / 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η 
συνεδρίαση. 
 
    Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:  
        
          O Πρόεδρος της Ο.Ε.                     Τα Μέλη 
 
 
        Ερωτόκριτος Γαλούνης                    1. Θεόδωρος Λιβάνης  
                                                                 2. Παναγιώτης Γαζέτας     

                       3. Θωμάς Ρετούλης    
     4. Ηλίας Κακούρης  

 
              
                                
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     
                                                  
      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                      Η Γραμματέας 
 
 
   Ερωτόκριτος Γαλούνης                                                    Βασιλική Τσούμα 
            (Δήμαρχος) 
 


