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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/05-11-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2013
ΘΕΜΑ : Σχετικά µε κατακύρωση δηµοπρασίας έργου «Αντικατάσταση στέγης
του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου.»
Στο Καλπάκι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πωγωνίου, σήµερα την 05η Νοεµβρίου 2013,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.30 το µεσηµέρι, συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Πωγωνίου, µετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, µε αριθ. πρωτ. 14909/01-112013, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι
από τα [7] µέλη της Ο.Ε.,
βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
1
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΧΙ
2
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
3
ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
4
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΙ
5
ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
6
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
7
ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ.
Καραγιώργος Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η ∆ιοικ. Υπάλληλος του ∆ήµου Μπόνια Αθανασία ως
ειδικός Γραµµατέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Προεδρεύων της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Ιωάννης κήρυξε την συνεδρίαση
και
εισηγούµενος
το
2ο
θέµα
της
ηµερήσιας
διάταξης
είπε
τα
εξής:
Έθεσε υπόψη της Ο.Ε. τα κάτωθι α) το από 29-10-13 πρακτικό διαγωνισµού
έργου«Αντικατάσταση στέγης του κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου» και
β) την από 4-11-13 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού επί της
ενστάσεως της
διαγωνιζόµενης Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑΣ για το εν λόγω έργο ήτοι:
Α) ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πωγωνίου στο Καλπάκι (κεντρικό ∆ηµαρχείο),
σήµερα την 29η Οκτωβρίου του έτους 2013 και ηµέρα Τρίτη, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του
παραπάνω έργου που συγκροτήθηκε µε το από 22-01-2013 Πρακτικό Κλήρωσης συνέρχεται σε
δηµόσια συνεδρίαση µε παρόντα τα µέλη της:
1. Στέφας Κωνσταντίνος
∆ηµοτικός υπάλληλος (µέλος)
2. Μποζιάρη Ελένη-Μαρίνα
∆ηµοτικός υπάλληλος (µέλος)
3. Τζιµογιάννης Νικόλαος
∆ηµοτικός υπάλληλος (µέλος)
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.3669/2008,
2. την Εγκύκλιο 17/2010 (αρ.πρωτ.∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
3. την αριθ. 148/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πωγωνίου περί
σύνταξης των όρων διακήρυξης για τη δηµοπρασία του έργου: «Αντικατάσταση στέγης
του κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου»,
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4. το αριθ. 713/22-01-2013 Πρακτικό Κλήρωσης µε το οποίο ορίστηκαν τα µέλη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
5. τη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας,
6. την αριθ. οικ.13628/08-10-2013 Περίληψη της ∆ιακήρυξης που δηµοσιεύτηκε στις
εφηµερίδες: «Έρευνα», «Πρωινός Λόγος», «Πρωινά Νέα», «Ηπειρωτικός Αγώνας» και
στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 646/Τ.∆.∆.Σ./11-10-2013).
και αφού τα µέλη της όρισαν οµόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Κων/νο Στέφα, κήρυξε
την έναρξη παραλαβής των προσφορών στις 09:30 π.µ. όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1.α της
σχετικής ∆ιακήρυξης.
Κατατέθηκαν ιδιοχείρως τρεις (3) προσφορές από τους νόµιµους εκπροσώπους των
κάτωθι διαγωνιζοµένων:
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ"
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ∆ΗΜΟΣ
τα στοιχεία των οποίων καταγράφηκαν στο συνηµµένο Πίνακα καταγραφής των
δικαιολογητικών.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη τ η ς παραλαβής των προσφορών και επικοινώνησε
µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, απ’ όπου και ενηµερώθηκε ότι δεν έχει αφιχθεί
ταχυδροµικώς καµία άλλη προσφορά.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν, µονογραφήθηκαν και καταγράφηκαν ένα προς ένα όλα
τα έγγραφα που περιέχονταν στους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των
διαγωνιζοµένων στο συνηµµένο Πίνακα καταγραφής των δικαιολογητικών.
Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, ανακοινώθηκαν τα επιµέρους
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο (ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών κ.λπ.), τα οποία
και καταχωρήθηκαν µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στο
συνηµµένο Πίνακα ελέγχου των δικαιολογητικών, µε σειρά µειοδοσίας ως κάτωθι:
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
9,00 %
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε
δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ"
8,00 %
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ∆ΗΜΟΣ
7,00 %
Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών της πρώτης (1) κατά σειρά µειοδοσίας
προσφοράς της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης
καθώς η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., βεβαίωση της οποίας κατατέθηκε από την παραπάνω διαγωνιζόµενη,
αποτελεί επιστηµονική επαγγελµατική οργάνωση και όχι εργοληπτική. Επιπλέον, η εν λόγω
διαγωνιζόµενη δεν κατέθεσε την Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 23.2.2.α.ı της ∆ιακήρυξης, ενώ
τα Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που κατέθεσε αντί αυτής δεν ήταν πρωτότυπα
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία γι’ αυτού του είδους τα έγγραφα. Κατόπιν των
παραπάνω, η προσφορά της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
κρίνεται απαράδεκτη και αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών της δεύτερης (2) κατά σειρά µειοδοσίας
προσφοράς της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε
δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ" διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο προσφοράς κατατέθηκαν όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Κατά συνέπεια,
η προσφορά της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε
δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ" κρίνεται παραδεκτή.
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών της τρίτης (3) κατά σειρά µειοδοσίας προσφοράς
της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ∆ΗΜΟΣ διαπιστώθηκε ότι δεν
κατατέθηκε η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 23.2.2.α.ıı της ∆ιακήρυξης. Επίσης, δεν
κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης καθώς η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.,
βεβαίωση της οποίας κατατέθηκε από τον παραπάνω διαγωνιζόµενο, αποτελεί επιστηµονική
επαγγελµατική οργάνωση και όχι εργοληπτική. Επιπλέον, στην υποβληθείσα εγγύηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν αναφέρονται τα απαραίτητα περί σαφής παραίτησης του
εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως κ.λπ. σύµφωνα µε το άρθρο 15.2 της ∆ιακήρυξης.
Κατόπιν των παραπάνω, η προσφορά της διαγωνιζόµενης εργοληπτικής επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡ. ∆ΗΜΟΣ κρίνεται απαράδεκτη και αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισµού.
Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
µερίµνησε για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 17/2010 (αρ. πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)
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µε την αποστολή των εγγράφων προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής των διαγωνιζόµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στο διαγωνισµό.
Μετά τη λήψη των απαντητικών εγγράφων από τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύµατα και
την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής όλων των
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 30-10-2013 και η σειρά µειοδοσίας
διαµορφώνεται ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
1.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ"
8,00 %
Καλπάκι 30-10-2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στέφας Κωνσταντίνος
2. Μποζιάρη Ελένη-Μαρίνα
3. Τζιµογιάννης Νικόλαος
Β) ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ενστάσεως της διαγωνιζόµενης ατοµικής
Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ (Α.∆.Τ. Τ 911464) για το έργο:
«Αντικατάσταση στέγης του κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου».
Σήµερα, στις 4 Νοεµβρίου του έτους 2013 και ηµέρα ∆ευτέρα, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
(κεντρικό ∆ηµαρχείο) στο Καλπάκι, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
του παραπάνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε το αριθµ.713/22-01-2013 Πρακτικό Κλήρωσης,
µε παρόντα τα µέλη της:
1. Στέφας Κωνσταντίνος
∆ηµοτικός υπάλληλος (Πρόεδρος)
2. Μποζιάρη Ελένη-Μαρίνα
∆ηµοτικός υπάλληλος (µέλος)
3. Τζιµογιάννης Νικόλαος
∆ηµοτικός υπάλληλος (µέλος)
προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της ενστάσεως της διαγωνιζόµενης ατοµικής Εργοληπτικής
Επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ κατά του από 30-10-2013 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου.
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
υποβλήθηκε η αριθµ.14964/04-11-2013 ένσταση της ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ κατά του ως
άνω Πρακτικού. Η ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.θ της
∆ιακήρυξης και την από 30-10-2013 σχετική Ανακοίνωση του Προέδρου.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
*0 τις διατάξεις του Ν.3669/2008,
*1 το άρθρο 4.1.ı της ∆ιακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του εν λόγω έργου και
*2 την από 04-11-2013 ως άνω ένσταση περί ακύρωσης της διαγωνιζόµενης ατοµικής Ε.Ε.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή,
γνωµοδοτεί ως ακολούθως:
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσµεύει τόσο την
Αρχή που τον διενεργεί όσο και τους διαγωνιζόµενους, ενώ η αναφορά της σε διατάξεις και
νοµοθετήµατα, καθιστά αυτά µέρος του κανονιστικού πλέγµατος που διέπει το διαγωνισµό
(Σ.τ.Ε. 1633/2002, 1329/2008).
Αναφορικά µε τον αριθµ.1 ισχυρισµό της στην εν λόγω ένσταση, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, τηρώντας τη νόµιµη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της σχετικής
∆ιακήρυξης, παρέλαβε και εξέτασε τις προσφορές όλων των διαγωνιζόµενων σε ανοιχτή
διαδικασία και σε ενιαίο στάδιο αυθηµερόν, ήτοι την 29-10-2013. Το Πρακτικό ολοκληρώθηκε,
αναρτήθηκε (σχετικό το αριθ.οικ.14798/30-10-2013 Αποδεικτικό ∆ηµοσίευσης) και
κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόµενους την εποµένη, ήτοι την 30-10-2013, µετά και τη
λήψη όλων των απαντητικών εγγράφων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 17/2010
(Α.Π. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010).
Αναφορικά µε τον αριθµ.2 ισχυρισµό της στην εν λόγω ένσταση, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού τηρώντας τη νόµιµη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4.1.δ της σχετικής
∆ιακήρυξης, παρέλαβε και µονόγραψε ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονταν
στο φάκελο προσφοράς της ενιστάµενης διαγωνιζόµενης, ήτοι στο φάκελο δικαιολογητικών
συµµετοχής και στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο
23.2.3 της σχετικής ∆ιακήρυξης, όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
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δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του
φακέλου, µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους
διαγωνιζόµενους. Επισηµαίνεται ότι πουθενά στη σχετική ∆ιακήρυξη δεν προβλέπεται η
κατάθεση δύο (2) φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής (φάκελος πρωτοτύπων και φάκελος
αντιγράφων). Η Επιτροπή παρέλαβε µόνον έναν (1) φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σε
καµία περίπτωση δεν αλλοίωσε το περιεχόµενό του επιστρέφοντας στη διαγωνιζόµενη φάκελο
µε πρωτότυπα δικαιολογητικά, όπως η ίδια ισχυρίζεται στην ένστασή της. Κατά συνέπεια, όλοι οι
σχετικοί ισχυρισµοί της ενιστάµενης κρίνονται από την Επιτροπή ανυπόστατοι, ψευδείς και
ανακριβείς.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την απόρριψη της
εν λόγω ένστασης, εµµένει στους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκε η παραπάνω
ενιστάµενη, όπως ακριβώς αναγράφονται στο από 30-10-2013 Πρακτικό της και η σειρά
µειοδοσίας παραµένει ως έχει :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
1.

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
8,00%

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. "ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ"
Καλπάκι 04-11-2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. Στέφας Κωνσταντίνος
2. Μποζιάρη Ελένη-Μαρίνα
3. Τζιµογιάννης Νικόλαος

Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού µελέτησε και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω πρακτικά της
Επιτροπής διαγωνισµού, τους φακέλους των διαγωνιζοµένων, την σχετική νοµοθεσία και µετά
από διαλογική συζήτηση και αφού υιοθέτησε την Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο
σύνολό της,
Αποφασίζει οµόφωνα:
1.Εγκρίνει ως έχουν α) το από 29-10-13 πρακτικό διαγωνισµού του έργου «Αντικατάσταση
στέγης του κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου» και β) την από 4-11-13
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού επί της ενστάσεως της διαγωνιζόµενης Εργοληπτικής
Επιχείρησης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑΣ για το έργο «Αντικατάσταση στέγης του κτηρίου του
Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου».
2.Κατακυρώνει το διαγωνισµό για το έργο «Αντικατάσταση στέγης του κτηρίου του
Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. ∆ελβινακίου» στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ. «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ» -Α.Φ.Μ. 998253560- µε έκπτωση 8,00% ( οκτώ
τοις εκατό).
3.Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συµβάσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 171/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

ΤΑ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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