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ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Αρ. πρωτ.: 207

Αριθμός Απόφασης 08/2020

Από το Πρακτικό της 5ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.
ΘΕΜΑ 1ο: «1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»(ως προς τη χρονική
διάρκεια υλοποίησης αυτής)

Στη Γαύδο σήμερα την 29η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.30, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 181/25-02-2020,
πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση 8 και ονομαστικά οι:
Παρόντες

Απόντες

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

2. BΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

6.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από
την πρόεδρο.
Η Πρόεδρος έθεσε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-52018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» (ως προς τη
χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής) και έδωσε το λόγο στη δήμαρχο η οποία ανέφερε ότι:
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Με την από 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Γαύδου (Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) συμφωνήθηκε το
πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία
περιβάλλοντος».
Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων
για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαύδου, όπως: οι έκτακτες βλάβες στο δίκτυο άρδευσης, η
μεταφορά νερού στις κτηνοτροφικές μονάδες λόγω λειψυδρίας, ο καθαρισμός της παραλίας, η
απομάκρυνση του πυρικού φορτίου και η τροφοδοσία δεξαμενών για πυροπροστασία, καθώς και
η συμμετοχή στην κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 111.274,24 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με το αριθ. πρωτ. 130611/11-6-2018 έγγραφο η υπηρεσία μας διαβίβασε στο Υπουργείο
Εσωτερικών το με αριθ. πρωτ. 245/11-6-2018 αίτημα του Δήμου Γαύδου για την ένταξη της
πράξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Με την αριθ. 61603/2-11-2018 (ΩΤΣΛ465ΧΘ7-Π35) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το ποσό των 100.000,00 €
θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), ενώ το
υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί για την προμήθεια θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Γαύδου
και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό δαπανών με Κ.Α. 30-7132.001.
Η προγραμματική σύμβαση του θέματος λήγει στις 30-3-2020.
Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης με το από 30-1-2020 1ο πρακτικό
συνεδρίασης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
• δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της πράξης του θέματος μέχρι σήμερα, λόγω του φόρτου
εργασίας και της σημαντικής έλλειψης προσωπικού της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι του Τμήματος
Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και
• στην παρούσα φάση αναμένεται η σχετική αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης του θέματος,
εισηγήθηκε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 30-122020, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το από 30-012020 1ο πρακτικό συνεδρίασης της εισηγείται την παράταση αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος,
ήτοι έως 30-12-2020.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] - … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179
αυτού.
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2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα τα
άρθρα 94, 95 και 100 αυτού.
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και ειδικότ ερα του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Την από 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
6. Τη με αριθ. 61603/2-11-2018 (ΩΤΣΛ465ΧΘ7-Π35) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για χρηματοδότηση.
7. Το
από 30-01-2020
1ο πρακτικό συνεδρίασης
της
Κοινής
Επιτροπής
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται
την παράταση αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 30-12-2020.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της 1 ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» ως προς τη χρονική
διάρκεια υλοποίησης αυτής κατά εννέα (9) μήνες, έως 30-12-2020 χωρίς τροποποίηση
του φυσικού οικονομικού αντικειμένου της. Η ανωτέρω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου και την εισήγηση της δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 1 ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤ ΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας
υλοποίησης του αντικειμένου της κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 30 -12-2020, χωρίς
τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου , ως παρακάτω:
«Στα Χανιά σήμερα … / … / 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ, που εδρεύει στη Γαύδο (ΑΦΜ: 099506116 ΔΟΥ Χανίων), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Μανωλία Στεφανάκη, και θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου».

2.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας (ΑΦΜ:
997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη
κ. Σταύρο Αρναουτάκη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως
«Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -
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Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το
άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα τα
άρθρα 94, 95 και 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης».
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και ειδικότερα του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Τη με αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και
η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθ. 26/πρακτ.9/10-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΛΝΩ9Κ-Ζ1Π) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Γαύδου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.
8. Την αριθ. 13/πρακτ.3/17-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΤ47ΛΚ-ΚΗ1) σε Ορθή Επανάληψη
απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
9. Την από 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
10. Τη με αριθ. 61603/2-11-2018 (ΩΤΣΛ465ΧΘ7-Π35) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Πρόγρα μμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για χρηματοδότηση.
11. Τη με αριθ. 124424/5-6-2018 (ΑΔΑ: 68ΡΠ7ΛΚ-76Ζ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
12. Τη με αριθ. 268060/24-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΓΞ7ΛΚ-ΧΒΗ)
απόφαση του
Περιφερειάρχη
Κρήτης
για
την
ανασυγκρότηση
της
Κοινής
Επιτροπής
Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
13. Το
από
30-01-2020
1ο
πρακτικό
συνεδρίασης
της
Κοινής
Επιτροπής
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται
την παράταση αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 30-12-2020.
14. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Γαύδου να υποστηριχθεί από
την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.
15. Τη με αριθ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης
τροποποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
16. Τη με αριθ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

συμφωνούν και αποδέχονται:
την τροποποίηση του άρθρου 5 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο τμήμα που
αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, ως εξής:

ΑΔΑ: Ω0Ζ2Ω9Κ-8ΣΡ

«…
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής :
 Για τις διαδικασίες Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης και Ένταξης της Πράξης
έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
 Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και τον Έλεγχο της Τεχνικής Μελέτης και των
Τευχών Δημοπράτησης και προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν.4412/2016
δώδεκα (12) μήνες από το πέρας της προηγούμενης τμηματικής προθεσμίας.
 Για τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υπογραφής της Σύμβασης πέντε (5) μήνες
από το πέρας της προηγούμενης τμηματικής προθεσμίας.
 Για την υλοποίηση/κατασκευή του έργου επτά (7) μήνες
από το πέρας της
προηγούμενης τμηματικής προθεσμίας.
 Για την οριστική παραλαβή του έργου ένας (1) μήνας από το πέρας της
προηγούμενης τμηματικής προθεσμίας.
Συνολικά η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται να είναι
τριάντα ένα (31) μήνες από την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
ήτοι έως 30-12-2020 και οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας γίνεται μετά
από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές
και δύναται να τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 1 μήνα με
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον ευρίσκεται εντός των
ορίων της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.
Για τροποποιήσεις μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ή παράταση της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης πρέπει να ληφθεί έγκριση από τα όργανα των συμβαλλομένων
μερών που αποφάσισαν την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
…».

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) αρχική Προγραμματική Σύμβαση.
Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

