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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελόο 
επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 13725 θαη από 13.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε – Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 
λόκνπο4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη 
ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Υαξακαξάο Θεόδσξνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).  
 

ΑΠΟΝΣΔ  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε) έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 

 
     Παξίζηαηαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε 
όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: πέληε 
(5) θαη απόληεο: δπν (2), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Άζθεζε ή κε ελδίθωλ κέζωλ / βνεζεκάηωλ θαηά ηεο κε αξηζκό 210/2019 Γηαηαγήο 
Πιεξωκήο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο, πνπ εθδόζεθε επί ηεο 

από 22-03-2019 κε αξηζκό θαη. ΑΓΠ 24/2019 αίηεζεο ηνπ Γ. Σδ. ηνπ Ν.,  
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ (20) ΚΑΙ ΑΠΟ  
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     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Άζθεζε ή κε ελδίθωλ κέζωλ / 
βνεζεκάηωλ θαηά ηεο κε αξηζκό 210/2019 Γηαηαγήο Πιεξωκήο ηνπ Μνλνκεινύο 
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο, πνπ εθδόζεθε επί ηεο από 22-03-2019 κε αξηζκό θαη. 
ΑΓΠ 24/2019 αίηεζεο ηνπ Γ. Σδ. ηνπ Ν.» θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 75 «Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ 
λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
– Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 
77 ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί 
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ.  
     Αλαθεξόκελνο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ δηόηη έρνπκε ζηελά 
ρξνληθά πεξηζώξηα θαζόηη ύζηεξα από ηε ιήςε ηεο απόθαζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ όιεο νη 
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο από ηε Ννκηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο εληόο 
κελόο επηεκβξίνπ 2019.    
    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο ζπδήηεζεο ησλ 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, ήηνη 
ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ.  
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ από 02-09-2019 γλσκνδόηεζε ηεο 

Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο γηα ηελ ΜΖ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ / βνεζεκάησλ θαηά ηεο κε 
αξηζκό 210/2019 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Σξίπνιεο, πνπ εθδόζεθε επί ηεο από 22-03-2019 κε αξηζκό θαη. ΑΓΠ 24/2019 
αίηεζεο ηνπ Γ. Σδ. ηνπ Ν., Γλσκνδόηεζε γηα ηελ νπνία ιάβαηε γλώζε ζηελ αξρή ηεο 
ζπλεδξίαζεο όηαλ ην ζέκα απηό απνθαζίζηεθε λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο.   
     Με ηε κε αξηζκό 210/2019 Γηαηαγή Πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Σξίπνιεο πνπ εθδόζεθε επί ηεο από 22-03-2019 κε αξηζκό θαη. ΑΓΠ 24/2019 αίηεζεο ηνπ Γ. 
Σδ. ηνπ Ν., ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο ππνρξεώλεηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ αηηνύληα ηα 
παξαθάησ πνζά: α) ην πνζό ησλ επξώ δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νθηώ θαη ελελήληα πέληε 
ιεπηώλ (2.908,95) λνκηκνηόθσο από 26-07-2016 θαη β) ην πνζό ησλ επξώ επηά ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ ελελήληα θαη νγδόληα ελλέα ιεπηώλ (7.490,89) λνκηκνηόθσο από 28-11-2016. 
Δπίζεο ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο ππνρξεώλεηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ αηηνύληα ηελ 
επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε αλεξρόκελε ζην πνζό ησλ επξώ δηαθνζίσλ ζαξάληα θαη 
δέθα ιεπηώλ (240,10). 
     ύκθσλα κε ην άξζξν 272Ζ ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (ζηε ζπλέρεηα γηα 
ζπληνκία Κ.Γ.Γ.) θαηά ηεο αλσηέξσ Γηαηαγήο Πιεξσκήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε αλαθνπήο 
ελώπηνλ ηνπ εθδόληνο απηήλ Γηθαζηεξίνπ εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξώλ (30) εκεξώλ 
από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο, ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε έιαβε ρώξα ζηηο 09-07-2019. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη γηα 
ηνλ ππνινγηζκό ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα από 01-07-2019 
έσο θαη 15-09-2019, ιόγσ αλαζηνιήο ηεο ζρεηηθήο ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 11 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. 
ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε πξνζεζκία άζθεζεο αλαθνπήο ζα αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 
από 16-09-2019. 
     Δπίζεο θαηά ηεο αλσηέξσ Γηαηαγήο Πιεξσκήο επηηξέπεηαη θαη ε άζθεζε αίηεζεο 
αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη’ άξζξν 272Ζ παξ. ηνπ Κ.Γ.Γ., δεδνκέλνπ όηη ε άζθεζε ηεο 
αλαθνπήο δελ αλαζηέιιεη από κόλε ηεο ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο κε αλαθνπή 
Γηαηαγήο Πιεξσκήο. Σν Γηθαζηήξην όκσο ελώπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε αλαθνπήο δύλαηαη 
λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αλαθνπήο γηα ηνπο 
ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 208 Κ.Γ.Γ.. 
     Καηά ηελ θξίζε όκσο ηεο ππνγξάθνπζαο ηελ παξνύζα Ννκηθήο πκβνύινπ, δελ 
πηζαλνινγείηαη ε επδνθίκεζε ησλ ελ ιόγσ ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, γηα ην ιόγν όηη ν 
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Γήκνο δελ κπνξεί ελ πξνθεηκέλσ λα πξνβάιιεη λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ηζρπξηζκνύο ή 
δηαθσιπηηθέο ελζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ, ζε πεξίπησζε επδνθίκεζήο ηνπο, λα νδεγήζνπλ 
ζε αθύξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο. 
     Δηδηθόηεξα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε έλδηθε αμίσζε πξνέξρεηαη από ζεσξεκέλνπο 
θαη εγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνύο, πνπ δελ ακθηζβεηνύληαη από ην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο,  
ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο, πνπ ν Γήκνο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ αηηνύληα δπλάκεη ηνπ κε 
αξηζκό πξση. 12.759/04-08-2015 ζπκθσλεηηθνύ, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ζηνλ ηειεπηαίν ε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία – Σζηκεληνζηξώζεηο Γ.Δ. Νέζηνξνο», έλαληη 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 24.500,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό 
61/2015 κειέηε. Ο πξώηνο Λνγαξηαζκόο - Πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηα αληίζηνηρα 
παξαζηαηηθά ηνπ ππνβιήζεθε γηα πξνιεπηηθό έιεγρν, ν νπνίνο απέβε ζεηηθόο. ηε ζπλέρεηα 
ν αηηώλ ππέβαιε ην 2ν Λνγαξηαζκό – Πηζηνπνίεζε πνζνύ επξώ 2.365,00, πιένλ Φ.Π.Α., ν 
νπνίνο ειέρζεθε θαη εγθξίζεθε αξκνδίσο ζηηο 25-05-2016 θαη εθδόζεθε ε ζρεηηθή εληνιή 
πιεξσκήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.908,95 επξώ (2.365,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 543,95 επξώ), 
εθδόζεθε δε από ηνλ αλάδνρν Γ. Σδ. ηνπ Ν. ην κε αξηζκό 486/25-05-2016 ηηκνιόγην παξνρήο 
ππεξεζηώλ. Πεξαηηέξσ ππεβιήζε ν 3νο Λνγαξηαζκόο - Πηζηνπνίεζε πνζνύ 6.041,04 επξώ 
πιένλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ειέγρζεθε θαη εγθξίζεθε αξκνδίσο ζηηο 27-09-2016 θαη εθδόζεθε ε 
ζρεηηθή εληνιή πιεξσκήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.490,89 (6.041,04 επξώ, πιένλ Φ.Π.Α. 
1.449,85 επξώ), εθδόζεθε, δε από ηνλ σο άλσ αλάδνρν ην κε αξηζκό 491/27-09-2016 
ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. 
     Πεξαηηέξσ ελόςεη έθδνζεο ηεο παξαπάλσ Γηαηαγήο Πιεξσκήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη από ην άξζξν 272Α ηνπ Κ.Γ.Γ. ε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ 
ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο απέζηεηιε πξνο ην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Δθεηείν Σξίπνιεο ην 
κε αξηζκό πξση. 4874/02-04-2019 έγγξαθό ηεο ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 
«……….Ο 1ος Λογαριαζμός Πιζηοποίηζη ηοσ έργοσ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – 
ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ Δ.Ε. ΝΕΣΟΡΟ» ……….σποβλήθηκε για προληπηικό έλεγτο και έτει 
αποβεί θεηικός  ……. Οι Λογαριαζμοί – Πιζηοποιήζεις ηοσ έργοσ  «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – 
ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ Δ.Ε. ΝΕΣΟΡΟ» (2ος και 3ος Λογαριαζμός – Πιζηοποίηζη) δεν έτοσν 
σποβληθεί ούηε εκκρεμεί η αποζηολή ηοσς για προληπηικό έλεγτο (βλ. και Π.Δ. 136/2011 
άρθρο 1 παρ. 2α ).». 
     Καηά αθνινπζία ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ ζπλάγεηαη ζαθώο θαη πέξα από θάζε 
ακθηβνιία, όηη ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηα παξαπάλσ 
αλαιπηηθά αλαθεξόκελα πνζά, πνπ απνξξένπλ από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο εγθεθξηκέλνπο 
2ν θαη 3ν αληίζηνηρα ινγαξηαζκνύο ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ επίζεο, όηη δελ απαηηείηαη ελ 
πξνθεηκέλσ ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθνύ δεκνζηνλνκηθνύ ειέγρνπ, εθόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα 
ηνλ 1ν Λνγαξηαζκό ηνπ επίκαρνπ έξγνπ (άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Π.Γ. 136/2011). 
     Δπεηδή ζύκθσλα κε ηελ πεξ. ηε) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηόο 
ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ 
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, θαζώο θαη ηελ παξαίηεζε από απηά. Ζ δε 
ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο 
ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 
     Δπεηδή δε κε βάζε ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα, θξίλσ όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο γηα 
ηελ άζθεζε αλαθνπήο  ζύκθσλα κε ην άξζξν 272Ζ παξ. 1 ηνπ Κ.Γ.Γ θαη αίηεζε αλαζηνιήο 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 272Ζ ηνπ απηνύ Κώδηθα θαηά ηεο αλσηέξσ Γηαηαγήο 
Πιεξσκήο, αθελόο κελ δηόηη δελ πηζαλνινγείηαη ε επδνθίκεζε ησλ ελ ιόγσ κέζσλ / 
βνεζεκάησλ, αθεηέξνπ δε, ζε πεξίπησζε ήηηαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ ζθόδξα 
πηζαλνινγείηαη, ν Γήκνο ζα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ κε ηόθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα ηνπ 
αηηνύληα Γ. Σδ. ηνπ Ν.. 
     Γηα ηνπο σο άλσ αλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ από 02-09-2019 
γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο, πξνηείλσ ηελ ΜΖ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ / 
βνεζήκαηνο θαηά ηεο κε αξηζκό 210/2019 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Δθεηείνπ Σξίπνιεο, δηόηη είλαη πξνο νηθνλνκηθό όθεινο γηα ην Γήκν καο.   
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 

ΑΔΑ: ΩΥΟΤΩ1Β-ΞΑ6



 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
(ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ) 

 
     Σελ ΜΖ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ / βνεζήκαηνο θαηά ηεο κε αξηζκό 210/2019 Γηαηαγήο 
Πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο, γηα ηνπο ιόγνπο θαη ην ζθνπό 
πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη επηπιένλ αλαθέξνληαη 
επ’ αθξηβώο ζηελ από 02-09-2019 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο.  
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  147/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   18/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                           ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΥΟΤΩ1Β-ΞΑ6
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