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    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 19/2016  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ : 121/2016 Θέμα:«Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά 
Λουτρακίου».

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:45΄π.μ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. 
γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου με αριθ.πρωτ. 15384/21-06-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος) 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ 
3. Κετικίδης Ιωάννης 3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

4. Μπάτσης Χρήστος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  
εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης,  ανέφερε ότι η έκτακτη 
συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ.11647/16-05-2016 διακήρυξη για την 
ανάθεση μελέτης του θέματος , η οποία έχει οριστεί στις 21.06.2016, ώρα 10:00 π.μ. Η 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δε δύναται να μετατεθεί χρονικά, λόγω της λήξης 
της πράξης “Living history, Living nature II’, στην οποία εντάσσεται ως διακριτό υποέργο η 
«Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου», η οποία έχει 
οριστεί στις 20 Αυγούστου 2016,  λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αριθ.πρωτ.15340/17-06-2016  
εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

«…..ΘΕΜΑ: «Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου».  
Σχετ.:  
1. Η 11647/16-05-2016 διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης του θέματος. 
2. Το άρθρο 21 του Ν.3316/2005 με τίτλο «Επιτροπή Διαγωνισμού».  
3. Το από 09/06/2016 πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μελετητή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του 
σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου».  

4. Το από 15339/17-06-2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας-
Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Πέλλας με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή 
διαγωνισμού: Μελέτη συνολικής ανάδειξης σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά 
Λουτρακίου». 

5. Την υπ’αριθμ. 101/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση 
πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων». 
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Σύμφωνα με το 5ο σχετικό, ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού «Μελέτη 
συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου». Εκ παραδρομής 
ακολουθήθηκε η διαδικασία ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για δημόσια έργα και όχι για 
εκπόνηση μελετών, και ορίστηκε τριμελής επιτροπή με τρία μέλη-υπαλλήλους του Δήμου, 
αντί για τριμελής επιτροπή με δυο μέλη-υπαλλήλους του Δήμου και ένα μέλος του Τ.Ε.Ε.  
 
Σύμφωνα με το 2ο σχετικό, παρ.1 «Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του νόμου αυτού η 
Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται 
από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν 
εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και 
υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του 
δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του». 
Σύμφωνα με το 2ο σχετικό, παρ.3, «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον 
αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν 
ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα 
Αρχή πρόσωπο-μέλος του Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται 
γραμματέας της Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 
1999».  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την 
επιλογή των Δημοτικών υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εξέδωσε την υπ’ 
αριθμ. 14008/06.06.2016 ανακοίνωση με τίτλο «Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας 
κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου», την οποία ανήρτησε στον πίνακα 
ανακοινώσεων στις 06/06/2016, σε εφαρμογή του άρθρου 2 «.Διαδικασία διενέργειας της 
κλήρωσης» της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’), σύμφωνα με το οποίο “ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της 
κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δυο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της 
σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της”. Στις 09/06/2016, διενεργήθηκε η κλήρωση για τα δυο 
τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους, συντάχθηκε και υπεγράφη το συνημμένο πρακτικό 
(3ο σχετικό).  
Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 8953/13.04.2016 αιτήματος του Δήμου Αλμωπίας, το Τ.Ε.Ε. 
Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας-Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Πέλλας όρισε τα μέλη του, 
(τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για την εκπροσώπηση του στην επιτροπή 
διαγωνισμού, με το υπ’αριθμ.126/17.06.2016 έγγραφο του.   
 
Παρακαλούμε για: 
Α. την ακύρωση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής 
ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου» που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
101/2016, 
Β. την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης (3ο σχετικό) και 
Γ. τον ορισμό των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου»: 

1. Πρόεδρος: Μονογενίδου Μαρία, με αναπληρώτρια την Χριστοπούλου Μαρία    
      (υπάλληλοι του Δήμου) 
2. Μέλος: Παπαδοπούλου Σαπφώ, με αναπληρωτή τον Δοϊνάκη Δημήτριο 

(υπάλληλοι του Δήμου) 
3. Μέλος: Μπελιοβάνης Πολυχρόνης, με αναπληρωτή τον Τσουλφά Ανέστη (μέλη 

του ΤΕΕ).  
 

 
Το θέμα προτείνεται να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της ημερομηνίας 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 1ο σχετικό, η οποία έχει οριστεί στις 21.06.2016, 
ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δε δύναται να μετατεθεί χρονικά, 

ΑΔΑ: 7ΥΧ0ΩΨΩ-Ψ2Σ



λόγω της λήξης της πράξης “Living history, Living nature II’, στην οποία εντάσσεται ως 
διακριτό υποέργο η «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά 
Λουτρακίου», η οποία έχει οριστεί στις 20 Αυγούστου 2016.  …….» 
 
 
Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο ορίζονται 
τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για 
τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».  
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος. 
 
Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη: 

 την εισήγηση του Προέδρου 
 τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
 το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω 

της κατεπείγουσας φύσης του 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την συζήτηση του θέματος σχετικά με τον ‘’Ορισμό επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου»’’, 
από την στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων 
Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής τo από 09-06-2016 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ανωτέρω διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται  
τα εξής: 
 

«…..ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για την ανάδειξη για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο  

 “Μελέτη συνολικής ανάδειξης του σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου”.  
 
Στην Αριδαία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμωπίας, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, σήμερα την Πέμπτη 09η Ιουνίου 2016 και ώρα 
10:00, συνήλθαν  σε δημόσια συνεδρίαση οι Δημοτικοί Υπάλληλοι:  
 
1) Παπαδοπούλου Σαπφώ-Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας. 
2) Μήτκα Ασημένια – Υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.  
3) Παπασπύρου Μαρία – Υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
προκειμένου να διενεργήσουν την κλήρωση για τον ορισμό μελών για την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 14008/06-06-2016 Ανακοίνωση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την 
επιλογή Δημοτικών υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Για την 
επιτροπή του συγκεκριμένου διαγωνισμού διενεργείται κλήρωση για την επιλογή δυο  Δημοτικών 
Υπαλλήλων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η άσκηση των καθηκόντων των Δημοτικών 
Υπαλλήλων που συμμετέχουν στην κατωτέρω επιτροπή  ορίζονται  από  τον  Δημοσιοϋπαλληλικό  
Κώδικα. 
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Μετά τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την  διεξαγωγή της κλήρωσης 
που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών τη Δευτέρα 
06-06-2016, όπως ορίζει ο Νόμος 4024/2011, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος προχώρησε στην κλήρωση των μελών  των Επιτροπών από 
τους αναφερόμενους στην λίστα δημοτικούς υπαλλήλους: 

 

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

   

1 Παπαδοπούλου Σαπφώ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 Λουμπουνάκη Δήμητρα  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Κετικίδου Δάφνη ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4 Χριστοπούλου Μαρία  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 Μονογενίδου Μαρία ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 Μήτκα Ασημένια ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

7 Δοινάκης Δημήτριος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 Τζανέσης Μιχαήλ ΤΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Η κλήρωση διενεργήθηκε ταυτόχρονα για τα τακτικά μέλη και για τα αναπληρωματικά της 
επιτροπής. 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
  “Μελέτη συνολικής ανάδειξης του σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου”.  

 
              

1. Πρόεδρος: Μονογενίδου Μαρία, με αναπληρώτρια την Χριστοπούλου Μαρία 
2. Μέλος: Παπαδοπούλου Σαπφώ, με αναπληρωτή τον Δοινάκη Δημήτριο 

 

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης έγκρισης του.…….» 

 
 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
 Οι υπ’ αριθμ. 186/2015 και 244/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Αλμωπίας με τις Η 

11647/16-05-2016 διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης του θέματος. 
 Το άρθρο 21 του Ν.3316/2005 με τίτλο «Επιτροπή Διαγωνισμού».  
 Το από 09/06/2016 πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μελετητή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του 
σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου».  

 Το από 15339/17-06-2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας-
Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Πέλλας με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή 
διαγωνισμού: Μελέτη συνολικής ανάδειξης σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου». 
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 Την υπ’αριθμ. 101/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση 
πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων». 

 την υπ.αριθ.πρωτ.15340/17-06-2016  εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 τo από 09-06-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Την εισήγηση του Προέδρου 

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Τροποποιεί την υπ. αριθμ. 101/2016 απόφαση Ο.Ε. ακυρώνοντας την επιτροπή 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του 
Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου», κατά τα λοιπά ισχύουν οι επιτροπές 
διενέργειας διαγωνισμών των υπόλοιπων έργων την ανωτέρω απόφασης 

 
2. Εγκρίνει το από 09-06-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του 

ανωτέρω διαγωνισμού, με το οποίο ορίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου Αλμωπίας, 
κατόπιν κλήρωσης,   ως μέλη για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης 
με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά 
Λουτρακίου» 
 

3. Ορίζει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου» σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και στην υπ.αριθ.πρωτ. 
15340/17-06-2016  εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ως εξής: 

 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
  “Μελέτη συνολικής ανάδειξης του σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου”.  

 
 

1. Πρόεδρος: Μονογενίδου Μαρία, με αναπληρώτρια την Χριστοπούλου Μαρία    
(υπάλληλοι του Δήμου) 

2. Μέλος: Παπαδοπούλου Σαπφώ, με αναπληρωτή τον Δοϊνάκη Δημήτριο (υπάλληλοι 
του Δήμου) 

3. Μέλος: Μπελιοβάνης Πολυχρόνης, με αναπληρωτή τον Τσουλφά Ανέστη (μέλη του 
ΤΕΕ).  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 121/2016 
………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 21 Ιουνίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΥΧ0ΩΨΩ-Ψ2Σ
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