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                                  ------------------------------------------- 

από ην 2
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο  5/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε  

                                                                           ------------------ 

                                Πξνθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε ρώξνπ ηνπ Μαιάλδξεηνπ  

 Γεκνηηθνύ Ξελώλα. 

 

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 10
ε
 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα   

13:00 .   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ Κάζνπ, κεηά από   κεηά 

από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 674/4-3-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 

από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα –4- κέιε: 

 

              Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γ.Δ.Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο                  1.-Ι.Ν.Νηθνιάνπ, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2.- Ι.Α.Μνλδάλνο,  Μέινο                             2.- Η.Ι.Γαιαλάθεο, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε        

3.- Κ.Μ.Μελάο, Μέινο                                 3.- Μ.Δ.Φξαγθνύιε, ιόγσ αζζελείαο 

4.- Μ.Β.Ιεξνκόλαρνο, Μέινο                                   

       Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ηελ ππ αξηζκ. 

78/2006 απόθαζε ηνπ Γ.. Κάζνπ εγθξίζεθε ε εθκίζζσζε ρώξνπ νπ Μαιάλδξεηνπ Γεκνηηθνύ 

Ξελώλα. Με ηελ π αξηζκ. 2/2007 απόθαζε ηεο Γ.Δ. Κάζνπ ζπληάρζεζαλ νη όξνη ηεο 

δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία έγηλε ηελ 14/2/2007 θαη ελνηθηάζζεθε ν ρώξνο ζηνλ 

Οδνληίαηξν θ. Δπάγγειν Καηαραλά. Σελ 31
ε
 Μαξηίνπ 2011 ιήγεη ε ζύκβαζε ελνηθίαζεο θαη 

θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ζύληαμε όξσλ δεκνπξαζίαο 

εθκίζζσζεο ηνπ ρώξνπ. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  

 

                                                  Α π ν θ  α ζ ί δ ε η : 

 

 1.- Δγθξίλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο νδνληηαηξείν έλα δσκάηην ηνπ Μαιάλδξεηνπ Γεκνηηθνύ 

Ξελώλα, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Φξπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ.  

2.- Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θιεηζηέο 

πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ρώξνπ σο εμήο : 

 

                                        Γ    Ι    Α    Κ    Η    Ρ    Τ    Ξ   Η 

  

Πξνθεξύζζνπκε δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ρώξνπ ηνπ Μαιάλδξεηνπ Γεκνηηθνύ Ξελώλα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Φξπ ζπγθεθξηκέλα 

νη θάησζη ρώξνη απηνύ. 

1.- Μηα αίζνπζα  19,50   η.κ. 

2.- Υώξνο αλακνλήο  6 η.κ. 

3.- Σνπαιέηεο (αλδξώλ – γπλαηθώλ ) 2,40 η.κ. 



     Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ηελ 29ε Μαξηίνπ 2011 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα από 10:00 π.κ. έσο 12:00 ην κεζεκέξη (ιήμε επίδνζεο ησλ πξνζθνξώλ) 

ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ζπκθσλίεο. 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
   ΤΜΜΔΣΟΥΗ   

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζην δηαγσληζκό νθείιεη : 

1.- Να πξνζέιζεη απηνπξνζώπσο, λα είλαη Έιιελαο ππήθννο θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2.- Να κελ είλαη Γήκαξρνο ή Γεκόζηνο Τπάιιεινο (ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο). 

3.- Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ιαζξεκπνξία, εκπνξία ή ρξήζε λαξθσηηθώλ, αιηεία κε 

δπλακίηηδα, θινπή, ππεμαίξεζε, παξάλνκε θαηνρή όπισλ ή εθξεθηηθώλ πιώλ ή γηα παξάβαζε 

ησλ Νόκσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνύ Ννκίζκαηνο (πηζηνπνηεηηθό δηθαζηηθήο αξρήο). 

Απηό λα ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Υσξίο απηό ν 

ελδηαθεξόκελνο δε ζα γίλεηαη δεθηόο. 

4.- Να κελ νθείιεη νπνηνδήπνηε πνζό από νπνηαδήπνηε αηηία ζην Γήκν Κάζνπ θαη ζην 

Διιεληθό Γεκόζην. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΠΡΟΦΟΡΔ – ΔΓΓΤΟΓΟΙΑ 

1.- Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί από ηελ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΙΘΩΗ 

ΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ. 

2.- Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο εληόο θιεηζηώλ θαθέισλ ηελ πξνζδηνξηζζείζα 

εκέξα  θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. ηηο πξνζθνξέο πξέπεη απαξαίηεηα λα 

αλαγξάθεηαη όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

3.- Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνζνύ δηαθνζίσλ πελήληα (250,00) επξώ σο 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

     Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο εθκίζζσζεο εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν 

δηαγσληζκόο ππνρξενύηαη λα απμήζεη ηελ θαηαηεζείζα εγγύεζε ζην δηπιάζην ηνπ 

επηηεπρζέληνο κεληαίνπ κηζζώκαηνο ε νπνία λα παξακέλεη κέρξη ηεο ιήμεο ηεο κίζζσζεο σο 

εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

    ηνπο ππόινηπνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό ε εγγύεζε επηζηξέθεηαη εληόο πέληε 

εκεξώλ από ηεο θαηαθπξώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   Η κε πξνζθόκηζε ηεο αλσηέξσ εγγύεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο γελνκέλεο 

πξνζθνξάο ζαλ απαξάδεθηεο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΝΣΑΔΙ 

1.- Ο δηαγσληζκόο ελεξγείηαη κε θιεηζηέο πξνζθνξέο απνθιεηνκέλεο ηεο δηα πξνθνξηθώλ 

πξνζθνξώλ ζπλερίζεσο ηνύηνπ. 

2.- Η πξνζθνξά θάζε πιεηνδόηνπ παξαιακβάλεηαη θαη κνλνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλώλεηαη ζηνπο παξηζηάκελνπο πιεηνδόηεο. 

3.- Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δε ππνρξέσζε απηή πεξλά 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. 

4.- Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζην πξαθηηθό δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζηνλ πίλαθα 

ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

5.- Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκνύ άιινπ νθείιεη λα δειώζεη ηνύην ζηελ Δπηηξνπή 

θαη λα πξνζθνκίζεη ην λόκηκν πιεξεμνύζην. 

6.- Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηνπ ή ηεο λνκηκόηεηαο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά επ απηώλ. 

7.-  Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη κόλν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, 

εγγξάθσο, θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ή κέζα ζε 24 ώξεο από ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηαο απηνύ. 



ΑΡΘΡΟ 4
ο
  : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 

1.- Ο πιεηνδόηεο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ θαιείηαη 

εγγξάθσο εληόο δέθα πέληε εκεξώλ λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο. 

2.- Δάλ ν πιεηνδόηεο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο δελ πξνζέιζεη πξνο 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο εληόο ηεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

πξνζεζκίαο ν Γήκνο θπξήζζεη έθπησην ηνλ αλαθεξπρζέληα πιεηνδόηε θαηαπηπηνύζεο ππέξ 

ηνπ Γήκνπ ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο. 

Αθνινύζσο ν Γήκνο πξνβαίλεη ζε λέα εθκίζζσζε θαη άλεπ δηαγσληζκνύ εηο βάξνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενκέλνπ ζηελ πιεξσκή ηεο ηπρόλ επί έιαηηνλ 

δηαθνξάο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ιήμεο ηνπ ζηελ δηαθήξπμε νξηζζέληνο ρξόλνπ εθκίζζσζεο 

θαη ζε αλόξζσζε ηεο θαηά πεξίζηαζε πξνμελεζείζεο δεκηάο από ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο 

απηνύ, γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

3.- Ο Γήκνο Κάζνπ δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο όθεηιε λα ιάβεη γλώζε απηόο θαη δελ ππνρξενύηαη  

γηα ην ιόγν απηό  ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο νύηε ζηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

4.- Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνύ ζην κίζζην νύηε απαιιάζζεηαη 

απηόο ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε απηνύ άλεπ ππαηηηόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ. 

5.- Η ζύκβαζε κίζζσζεο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΤΠΔΚΜΙΘΩΗ – ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΘΩΗ – 

ΑΠΟΓΟΗ ΜΙΘΙΟΤ 

1.- Τπεθκίζζσζε ή ζησπεξή αλακίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απαγνξεύεηαη ξεηά ηπρόλ δε γελνκέλε 

ζπλεπάγεηαη  ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

2.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ε ζύκβαζε εθκίζζσζεο λα 

απνδώζεη ην κίζζην ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Γήκνπ 

Κάζνπ. 

ε πεξίπησζε κε εγθαίξνπ παξάδνζεο ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε έμσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηζρύνληνο Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή 

(Γήκν Κάζνπ) πνηληθή ξήηξα ίζε κε έλα κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ ζην 

κίζζην κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηελ εμόθιεζε νιόθιεξνπ ηνπ κηζζώκαηνο, ηελ εθπιήξσζε όισλ 

ησλ από ηελ ζύκβαζε κίζζσζεο απνξξενπζώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απόδνζε 

ηνπ κηζζίνπ απνδίδεηαη ζε απηόλ ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ 

Η ηζρύο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη ηεηξηαεηήο, αξρνκέλεο από ηεο ππνγξαθήο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΔΛΑΥΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ 

πελήληα  (250,00) Δπξώ, αλαπξνζαξκνδόκελν εηεζίσο ζύκθσλα  κε ηνλ εηήζην ηηκάξηζκν . 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ 

Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη ην πξώην δεθαήκεξν εθάζηνπ κελόο κε θαηάζεζε 

απηνύ ζην Γεκόζην Σακείν Καξπάζνπ, ππέξ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΙΘΩΣΟΤ 

1.- Αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ ηεο ΚΑΟΤ. 

Σν κίζζην παξέρεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε νδνληηαηξείνπ, απνθιεηνκέλεο πάζεο άιιεο 

ρξήζεο. 

2.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ θαη ζθεπώλ κεηά από έγγξαθε έγθξηζε 

ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

3.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όπσο εληόο ελόο (1) κελόο ην αξγόηεξν από ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην νδνληηαηξείν κε ηελ αλσηέξσ 

θαζνξηδνκέλε επίπισζε. Πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ θνηλνύ δύλαηαη λα ηεζεί ην νδνληηαηξείν ζε 



ιεηηνπξγία ελσξίηεξα ηνπ κελόο ή θαη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο κε νηαδήπνηε 

πξνζσξηλή, αιιά εππξεπή επίπισζε. Σπρόλ θαζπζηέξεζε πέξαλ ηνπ κελόο γηα ηελ ζηελ παξ. 

2 θαζνξηδόκελε επίπισζε ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο θαη 

απόδνζεο πξνο απηόλ (εθκηζζσηή) ηνπ κηζζίνπ. 

4.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε δαπάλεο ηνπ λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 

ππνρξενύκελνο ζηηο αλάγθεο εθάζηνηε επηζθεπέο νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ, αιιά δελ δύλαηαη λα 

επηθέξεη θακία  αιινίσζε ε κεηαξξύζκηζε κεηαβάιινπζα ηελ ππάξρνπζα κνξθή ηνπ θηηξίνπ 

εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

5.- Κάζε νηθνδόκεκα, εγθαηάζηαζε, παξάπεγκα θ.ι.π γηλόκελν από ηνλ κηζζσηή επί ηνπ 

κηζζίνπ πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Κάζνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο άλεπ 

απνδεκηώζεσο, κε δπλακέλνπ ηνπ κηζζσηνύ λα αθαηξέζεη ηα πξνζηεζέληα θαηαζθεπάζκαηα. 

6.- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όπσο δηαηεξεί ην νδνληηαηξείν ζε ιεηηνπξγία θαηά ηηο ζπλήζεηο 

ώξεο ιεηηνπξγίαο. 

7.- Σνλ κηζζσηή βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ : 

- Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ κηζζίνπ 

- Οη δαπάλεο θσηηζκνύ θαη ελ γέλεη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ρώξσλ ηνπ 

θηηξίνπ 

- Οη δαπάλεο θηηξηαθήο ζέξκαλζεο 

- Οη δαπάλεο ύδξεπζεο θαη ηειώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ 

- Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο ζηνλ ηύπν, νη δαπάλεο ζύληαμεο θαη 

ηα ηέιε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, σο θαη ην ραξηόζεκν ηνπ ελνηθίνπ, θαη ησλ λνκίκσλ 

θξαηήζεσλ. 

8- Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη από ηεο πξνθήξπμεο λέαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλακίζζσζε ηνπ 

κηζζίνπ λα δέρεηαη  ηνπο επηζπκνύληεο λα εμεηάζνπλ απηό γηα ηελ λέα κίζζσζε. 

9.- Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύληνο ηνπ Γ.. Ισάλλε Μνλδάλνπ, ν νπνίνο εδήισζε όηη 

πξνηείλεη πνζό εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηα ηξηαθόζηα(300,00) επξώ.    

 

    Η απόθαζε πήξε α.α.  5/2011. 

 

            Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                   Ο ΔΙΓ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Τπ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ   ππ: Ι.Α.ΜΟΝΓΑΝΟ                       ππ:Β.Γ.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                                      ππ: Μ.Β.ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                      ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

 

 

                 ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                                    Ο ΔΙΓ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                 ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

  ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 


