
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 29.06.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 7η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29.06.2017 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7075/10-07-2017 

Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.20, ποσού 

5.000,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Κατσιφός Απόστολος   

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

5.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

7. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

8.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

11.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

12.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

2.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  
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2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

4.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

5. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:6420/22-06-2017  έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 44ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (το οποίο 

προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης). 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος, αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 44ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε διάφορα θέµατα, όπως η απεργία των 

συµβασιούχων των ∆ήµων, το αποχετευτικό Ζαγοράς κ.λ.π.  

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, τόνισε ότι έως τέλος Ιουλίου θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του 

∆ήµου και ζήτησε ενηµέρωση για το αν υπάρχει κάποια πρόταση ως προς αυτό.  

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, αναφέροντας ότι αναµένουµε την αποστολή της σχετικής 
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νοµοθετικής ρύθµισης µε εγκύκλιο του Υπουργείου, για να προχωρήσουµε στις 

νόµιµες ενέργειες, όσον αφορά τους συµβασιούχους του ∆ήµου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος, 

ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε διάφορα έργα στην ∆.Ε. Μουρεσίου. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. 

Σουλδάτος Απόστολος. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 29.06.2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 

20:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 16ο   

Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.20, ποσού 5.000,00 

ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του Προϊστάµενου του 

Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του 

∆ήµου κ. Κοπατσάρη ∆ήµου, µε θέµα : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

**************************** 

Η παρούσα δαπάνη  αναφέρεται στις εργασίες µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ», του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

 

 Α) Μηχανήµατα του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, χειριστές 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου διαθέτει δεκαοχτώ (18) εργάτες οι οποίοι δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών λόγω του ότι απασχολούνται 

σε εργασίες καθαρισµού εσωτερικού οδικού δικτύου. 

 

Συνεπώς η παραπάνω εργασία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε το υπάρχον προσωπικό 

του ∆ήµου. 

 

Β) Αντικείµενο της παρεχόµενης εργασίας, διάρκεια και περιοχή εκτέλεσής 

της.   
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Με την παρούσα προβλέπεται να γίνουν  εργασίες καθαρισµού δεξαµενών ύδρευσης 

∆.Ε. Ζαγοράς. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δαπάνης θα πραγµατοποιηθούν οι 

παρακάτω εργασίες: 

α/. Άδειασµα δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού 

β/. Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, µε τη χρήση εργαλείων-µηχανηµάτων 

(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). Αποµάκρυνση µπαζών 

σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 

γ/. Καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, 

άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών.  

δ/. Πλύσιµο δεξαµενής µετά τον εσωτερικό καθαρισµό. 

Η σειρά µε την οποία θα γίνει ο καθαρισµός θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα 

αρχή. 

Οι δεξαµενές µαζί µε τα φρεάτια πτώσεως όπου υφίστανται είναι διάσπαρτα 

γεωγραφικά σε όλη την έκταση της ∆.Ε. Ζαγοράς και ανά Τ.Κ. 

 

Συνολικά η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται να  είναι ένα (1) µήνα. 

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017, στον κωδικό 25-

6262.20, µε πίστωση 5.000,00 ευρώ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. και η λήψη 

σχετικής απόφασης, ήτοι: 

 

Α. Την αδυναµία εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ» µε ίδια µέσα, και την εκτέλεσή της από ιδιώτες διότι: 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου διαθέτει δεκαοχτώ (18) εργάτες οι οποίοι δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών λόγω του ότι απασχολούνται 

σε εργασίες καθαρισµού εσωτερικού οδικού δικτύου. 

Συνεπώς η παραπάνω εργασία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε το υπάρχον προσωπικό 

του ∆ήµου. 

 

Β. Με την παρούσα προβλέπεται να γίνουν  εργασίες καθαρισµού δεξαµενών 

ύδρευσης ∆.Ε. Ζαγοράς. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δαπάνης θα 

πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

α/. Άδειασµα δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού 

β/. Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, µε τη χρήση εργαλείων-µηχανηµάτων 

(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). Αποµάκρυνση µπαζών 

σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 
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γ/. Καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, 

άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών.  

δ/. Πλύσιµο δεξαµενής µετά τον εσωτερικό καθαρισµό. 

Η σειρά µε την οποία θα γίνει ο καθαρισµός θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα 

αρχή. 

Οι δεξαµενές µαζί µε τα φρεάτια πτώσεως όπου υφίστανται είναι διάσπαρτα 

γεωγραφικά σε όλη την έκταση της ∆.Ε. Ζαγοράς και ανά Τ.Κ. 

 

Γ. Συνολικά η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται να  είναι ένα (1) µήνα. 

 

 Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

                                                                               Ο Προϊστάµενος 

                                                                                         ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

                                                                            ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

************************* 

 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία ανέφερε τα παρακάτω: 

Από την έγκριση του προϋπολογισµού, δεν θα µπορούσαµε να είµαστε 

προετοιµασµένοι; Πρόκειται για µικροέργα και για ανάθεση. Υπήρχε η δυνατότητα για 

αδιάβλητο διαγωνισµό. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω την παρούσα απόφαση. 

 

Στη συνέχεια, κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου να 

αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της εισήγησης του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου , ψήφισαν δεκατρείς  (13)   ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήµαρχος  κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,  

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κωνσταντίνος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Αντιδήµαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, ο 

Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι  κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και  κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

 

Κατά  της εισήγησης του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου , ψήφισαν δύο (2)   ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

ήτοι : 
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Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Σαµαρά Μαρία ( Με την παρακάτω παρατήρηση: 

Από την έγκριση του προϋπολογισµού, δεν θα µπορούσαµε να είµαστε 

προετοιµασµένοι; Πρόκειται για µικροέργα και για ανάθεση. Υπήρχε η δυνατότητα για 

αδιάβλητο διαγωνισµό ) και ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κατσιφός 

Απόστολος. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος, απουσίαζε  

 από την συζήτηση του θέµατος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου   

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Την αδυναµία εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ» µε ίδια µέσα, σύµφωνα µε την εισήγηση του 

Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος 

του ∆ήµου και την εκτέλεσή της από ιδιώτες διότι: 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου διαθέτει δεκαοχτώ (18) εργάτες οι οποίοι δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών λόγω του ότι απασχολούνται 

σε εργασίες καθαρισµού εσωτερικού οδικού δικτύου. 

Συνεπώς η παραπάνω εργασία δεν µπορεί να εκτελεστεί µε το υπάρχον προσωπικό 

του ∆ήµου. 

 

Β. Με την παρούσα προβλέπεται να γίνουν  εργασίες καθαρισµού δεξαµενών 

ύδρευσης ∆.Ε. Ζαγοράς. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δαπάνης θα 

πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

α/. Άδειασµα δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού 

β/. Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, µε τη χρήση εργαλείων-µηχανηµάτων 

(χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). Αποµάκρυνση µπαζών 

σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 

γ/. Καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, 

άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών.  

δ/. Πλύσιµο δεξαµενής µετά τον εσωτερικό καθαρισµό. 
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Η σειρά µε την οποία θα γίνει ο καθαρισµός θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα 

αρχή. 

Οι δεξαµενές µαζί µε τα φρεάτια πτώσεως όπου υφίστανται είναι διάσπαρτα 

γεωγραφικά σε όλη την έκταση της ∆.Ε. Ζαγοράς και ανά Τ.Κ. 

 

Γ. Συνολικά η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται να  είναι ένα (1) µήνα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 127/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,10.07.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ   
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