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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 19-10-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 314/2015 
 
 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών του Υποέργου 4 
«Προµήθεια οκτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16m3 (Οµάδα Α1) της πράξης «∆ράσεις 
αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων µε νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης» µε ΟΠΣ 389564. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 19η του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14217/15-10 -2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κεσόγλου 
Παύλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι µε την µε αριθµό πρωτ. 1790/21-
02-13 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε ένταξη της Πράξης 
«∆ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δηµοτικών οχηµάτων µε νέα οχήµατα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κωδικό MIS 389564 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» µε δηµόσια δαπάνη 
2.119.593,51€ ευρώ. 
Με την µε αριθµό 299/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE 
και διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK» των παρακάτω υλικών: 

Ανάδοχος: ERGOTRAK 
Αριθµός Σύµβασης 16341/06-02-15 
Σύνολο Σύµβασης : 974.160,00€ µε ΦΠΑ 
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ΟΜΑ∆Α  Π
οσότητα 

Αξία 
Χωρ

ίς ΦΠΑ 
Με 

ΦΠΑ 
Α1. Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων 
τύπου πρέσας 16µ3 

 

8 792.
000,00 €

974.
160,00€

 
Σύµφωνα µε την παραπάνω σύµβαση, η συµβατική προθεσµία παράδοσης όφειλε να γίνει 
σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ήτοι έως 06/08/15. 
 
Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρεία, µε την αρχική υπ’ αριθµ. 10410/23-07-15 αίτηση, ζήτησε 

την µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστηµα 6 εβδοµάδων δηλ. 
έως 18-09-15 προκειµένου µε ασφάλεια να οριστικοποιηθούν όλες οι διαδικασίες παράδοσης 
των οχηµάτων.  
Σύµφωνα µε το ΣΑΟ για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, µε το υπ’αρ πρωτ 

10741/30.07.2015 έγγραφο ζητήθηκε η σύµφωνη γνώµη από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την τροποποίηση της σύµβασης, ήτοι 
µετάθεση συµβατικού χρόνου έως 18-09-2015. 
Στην συνέχει η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το 

υπ’αρ.πρωτ. 7195/23-09-2015 ( 13312/28-09-2015 ∆ήµου) έγγραφό της διατύπωσε αρνητική 
γνώµη για την µετάθεση του χρόνου έως 18-09-2015 θέτοντας ως αποδεκτή ωστόσο 
µετάθεση που οφείλεται στην τραπεζική αργία 21 ηµερών (29/06/2015 – 21/07/2015). 
Προκειµένου να εξετάσει αίτηµα µετάθεσης για επιπλέον χρονικό διάστηµα θα έπρεπε να 
προσκοµιστούν έγγραφα όπως : αίτηση προς επιτροπή ελέγχου αιτήσεων …. 

 
Με βάσει τα ανωτέρω, η εταιρία «ERGOTRAK» κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 13798/07-

10-15 αίτηση ζητώντας µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης έως 11/09/15. 
Αναλυτικότερα, στην σχετική αίτηση της αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η εταιρεία µας προχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, µε καθυστέρηση στην αναγγελία 
ετοιµότητας παράδοσης προς τον ∆ήµο σας που πραγµατοποιήθηκε την 11/9/2015 και σας 
υπέβαλε (σε χρόνο προ της συµβατικής ηµεροµηνίας παράδοσης 6/8/2015)  εµπεριστατωµένο 
αίτηµα µετάθεσης του χρόνου παράδοσης.  

Η παραπάνω καθυστέρηση στον συµβατικό χρόνο παράδοσης ήταν απόρροια των 
ακόλουθων δεδοµένων: 

- της επιβολής των  δυσµενών και απρόσµενων, ραγδαίων, πολιτικών εξελίξεων  που είχαν 
ως συνέπεια : 

α) το κλείσιµο των τραπεζών και την επιβολή ελέγχου κεφαλαίων  
β) την εως και σήµερα ακόµα επιβολή ελέγχου κεφαλαίων και µη πλήρη αποκατάσταση του 

θέµατος της πραγµατοποίησης πληρωµών σε προµηθευτές του εξωτερικού – παρά µόνο 
πληρωµές µέσω διαδικασίας έγκρισης εµβασµάτων που δηµιουργεί µεγάλες καθυστερήσεις 

Λόγω των παραπάνω εξελίξεων ανετράπηκε η διαδικασία παραγωγής και παράδοσης 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων στο ∆ήµο σας λόγω καθυστερήσεων της υπερκατασκευάστριας 
εταιρείας «Τούµπας» , µη οφειλόµενες σε υπαιτιότητα της αλλά σε καθυστερηµένες παραδόσεις 
υποπροµηθευτών αυτής. 

Συγκεκριµένα όπως και σας έχει αναλυθεί ( και αποδειχθεί µεσω συγκεκριµένων 
παραστατικών) σε προγενέστερη αλληλογραφία, η εταιρεία «Τούµπας» είχε πολύ σοβαρή 
καθυστέρηση στην αποστολή από την Ιταλία των αντλιών απορριµµατοφόρου από την εταιρεία 
Oil System. 

Συνοψίζοντας, για την παραγγελία αντλιών από την Ιταλία, ισχύουν τα ακόλουθα: 
• Παραγγελία των ειδών από την υπερκατσκευάστρια 26/06 
• Αίτηµα για έµβασµα από την υπερκατασκευάστρια 21/07 
• Επιβεβαίωση πληρωµής από την υπερκατσκευάστρια 05/08 
• Άφιξη των ειδών στις εγκαταστάσεις υπερκατασκευάστριας 10/08 
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω αλλά και από τα έγγραφα που έχουµε ήδη 

προσκοµίσει αναφορικά µε τους συνήθεις (δίχως την επιβολή των capital controls) χρόνους 
παραδόσεων από εταιρείες του εξωτερικού, είναι εµφανές οτι  λόγω της επιβολής περιορισµών 
κεφαλαίων προέκυψε µία συνολική καθυστέρηση περίπου 40 ηµερών στην άφιξη των ειδών, η 
οποία οφείλεται στο κλείσιµο των Τραπεζών (22 ηµέρες),  στην καθυστέρηση της αποστολής 
των χρηµάτων στον προµηθευτή µας όταν άνοιξαν οι Τράπεζες λόγω επιβολής ηµερήσιου 
ορίου στο ποσό που µπορούσε να στείλει η κάθε Τράπεζα στο εξωτερικό (15 ηµέρες) και σε 
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αυτό προστίθεται και χρόνος 5 ηµερών που µεσολάβησε για τη µεταφορά των ειδών από την 
Ιταλία στην Ελλάδα.  Ο χρόνος της µεταφοράς –που είχε και αυτός καθυστέρηση περίπου 2 
ηµερών από το σύνηθες- δε µπορούσε να αποφευχθεί και πρέπει να προσµετρηθεί διότι 
κανένας προµηθευτής του εξωτερικού δεν αποστέλλει παραγγελίες αν δε λάβει προηγουµένως 
ποσό που αντιστοιχεί στην ολοσχερή εξόφληση τους.  

Μικρό τµήµα του παραπάνω χρόνου καθυστέρησης (δηλ. 2-3 µέρες) αποσοβήθηκε από την 
υπερκατάσκευάστρια συνεργάτη µας, όµως η σηµαντική καθυστέρηση, µη υπαιτιότητα της, είναι 
εµφανής και δεν µπόρεσε να ανασκευαστεί αφού επέφερε σηµαντική µεταβολή στην 
παραγωγική διαδικασία της σε ένα συνολικό περιβάλλον που όπως όλοι αντιλαµβανόµαστε δεν 
ήταν καθόλου βοηθητικό καθώς όλοι οι προµηθευτές είχαν προβλήµατα και καθυστερήσεις. 

Ο χρόνος καθυστέρησης δεν ήταν µόνο κατά τη διάρκεια της αργίας των τραπεζών και δεν 
θα ήταν δίκαιο να προσµετρηθεί ως χρόνος µετάθεσης µόνο ο χρόνος των 22 ηµερών (κατά τον 
οποίο ήταν κλειστές οι τράπεζες), καθόσον δεν υπήρξε άµεση οµαλοποίηση της αγοράς, 
µάλιστα τα προβλήµατα συνεχίζουν να υφίστανται µέχρι και σήµερα µε την πληρωµή οίκων 
εξωτερικού και το χρόνο διεκπεραίωσης εµβασµάτων αλλά και την συνολική αναταραχή αγοράς 
που βέβαια µόνο καθυστερήσεις δηµιουργεί. 

Σας παρακαλούµε  λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη να µας δοθεί µετάθεση του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης έως και την 11.9.2015 (δηλ. για χρονικό διάστηµα 36 
ηµερών).» 

 
 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και συγκεκριµένα το άρθρο 27 παρ.5 
αναφορικά µε το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρωτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.  

Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις». 

2. Την µε αριθµό 16341/06-02-15 σύµβαση µε την εταιρία ERGOTRAK 
 

3. Το υπ’αρ πρωτ. 13798/07.10.2015 αίτηµα της για µετάθεση του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης κατά 36 ηµέρες δηλ. µέχρι 11.09.2015 

4. Την µε αριθµό πρωτ. 12648/11.09.2015 αναγγελία ετοιµότητας παράδοσης της εταιρίας 
ERGOTRAK ότι µπορούν να παραδώσουν τα 8 απορριµµατόφορα οχήµατα  

5. Το υπ’αρ. ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών 
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» που αναφέρονται στο άρθρο 1 τα 
ακόλουθα: 

α) παρ.1: « Από την ∆ευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία 
κηρύχθηκε µε την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’65)… και 
επιβάλλεται περιορισµός στις αναλήψεις µετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων…» και β) 
παρ. 4: « Η µεταφορά κεφαλαίων ή µετρητών στο εξωτερικό µε κάθε τρόπο, απαγορεύεται 
περιλαµβανόµενης της εντολής µεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασµούς που τηρούνται σε 
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό….» 

6. Το υπ’αρ. πρωτ. 7195/23-09-2015 ( 13312/28-09-2015 ∆ήµου) έγγραφό της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο 
κάνει αποδεκτή την µετάθεση συµβατικού χρόνου που οφείλεται στην τραπεζική αργία 21 
ηµερών (29/06/2015 – 21/07/2015)  

7. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί από την εταιρία 
ERGOTRAK αποδεικνύεται ότι υπό κανονικές συνθήκες, η εταιρία προκειµένου να είναι σε 
θέση να παραδώσει ένα όχηµα χρειάζονταν περίπου δέκα ηµέρες από την παραγγελία για 
την προµήθεια των διάφορων ανταλλακτικών, υλικών και για την συναρµολόγηση 
παραγωγή του τελικού προϊόντος περίπου τριάντα µέρες. Χρονικό διάστηµα που έλαβε 
υπόψιν της και για την συγκεκριµένη παράδοση στον δήµο µας. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν από την 
εταιρεία:  



 
 

[4] 
 

Α) Προηγούµενη Πρακτική:  
Παραγγελία 02-02-15 για εξαρτήµατα, ανταλλακτικά (έγγραφο Proforma Νο 6 

από την προµηθεύτρια εταιρία Toumbas D. & Co LP προς την εταιρία Oil System srl), 
εντολή εκταµίευσης χρηµάτων 03/02/15, πραγµατοποίηση πληρωµής στον προµηθευτή 
09/02/15 και παράδοση υλικών 12/02/15 (∆ελτίο Αποστολής Νο 172Α/15). Χρόνος 
ολοκλήρωσης συναλλαγής δέκα (10) ηµερών 

Β) Η παραγγελία των εξαρτηµάτων για τα υπό προµήθεια οχηµάτων του δήµου µας έγινε 
στις 26.06.2015 (έγγραφο Proforma Νο 17 από την προµηθεύτρια εταιρία Toumbas D. & 
Co LP προς την εταιρία Oil System srl).  

Λόγω της τραπεζικής αργίας έως 20.07.2015, το αίτηµα για µεταφορά 
χρηµάτων έγινε στις 21.07.2015 (έγγραφο από τράπεζα Πειραιώς) και λόγω του 
περιορισµού στην µεταφορά κεφαλαίων η ολοκλήρωση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε 
στις 05.08.2015 ενώ η παραλαβή των ανταλλακτικών στις 10.08.2015 (∆ελτίο 
Αποστολής Π290/10-08-15) δηλαδή σε χρονικό διάστηµα 45 ηµερών 

Με βάσει τα παραπάνω η εταιρία ERGOTRAK, υπό κανονικές συνθήκες θα 
παραλάµβανε τα υλικά σε χρονικό διάστηµα περίπου δέκα (10) ηµερών από την 
παραγγελία (26.06.10) ήτοι 04-07-15 και προκειµένου να παραδώσει τα υπό προµήθεια 
είδη στις 06/08/15 θα είχε χρονικό διάστηµα περίπου τριάντα ηµερών για την 
συναρµολόγηση και την ολοκλήρωση των οχηµάτων. Ωστόσο, λόγω της τραπεζικής αρχής 
και του περιορισµού στην µεταφορά των κεφαλαίων, την παράδοση των υλικών στις 
10.08.15 και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (30 
ηµερών) η εταιρία ERGOTRAK, προκειµένου να είναι σε θέση να παραδώσει τα υπό 
προµήθεια υλικά ζητεί την µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για τις 11-09-15. 

8. Το από 15/10/15 πρακτικό της επιτροπής 
9. Το ΣΑΟ του έργου, σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται διατύπωση θετικής γνώµης από την 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την χορήγηση 
της παράτασης, τροποποίηση της σύµβασης 

10. Την µε αριθµό πρωτ. 7796/12-10-15 (πρωτ.14265/15-10-2015) διατύπωση θετικής 
γνώµης 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

 
Α) Να κάνει αποδεκτό το αίτηµα  για µετάθεση του συµβατικού χρόνο παράδοσης της εταιρίας 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE και διακριτικό τίτλο 
«ERGOTRAK  

Β) Να εγκρίνει το από 15/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων για την προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στον ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 

Γ) Να εγκρίνει την µετάθεση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της οµάδας Α1: 
Προµήθεια οκτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16m3,  για το αιτούµενο χρονικό 
διάστηµα έως 11-09-15.   

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τα πρακτικά ακαταλληλότητας των ανωτέρω 
οχηµάτων 
 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                  Οµόφωνα 
 
Α). Κάνει αποδεκτό το αίτηµα  για µετάθεση του συµβατικού χρόνο παράδοσης της εταιρίας 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ AEE και διακριτικό τίτλο 
«ERGOTRAK  
Β). Εγκρίνει το από 15/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων για την προµήθεια οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στον ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 
Γ). Εγκρίνει την µετάθεση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της οµάδας Α1: 
Προµήθεια οκτώ (8) απορριµµατοφόρων οχηµάτων 16m3,  για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα έως 
11-09-15. 
 



 
 

[5] 
 

∆). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 314/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 20 - 10 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


