
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

Αριθμ. Απόφ.   35/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  Αριθμ.10/08-07-2016
συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής
Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  40/2015

Κανονιστικής  απόφασης  για  την  λειτουργία

εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας».

 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις  08 Ιουλίου του 2016, ημέρα της

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ,  συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ζίτσας,  ύστερα  από  την  αριθμ.  9359/04-07-2016   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε  (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης-Πρόεδρος

2. Λάμπρου Δημήτριος

3. Γκουγιάννος Ευάγγελος

4.  Μιχάλης Στέφανος
5. Λεοντίου Κων/νος

                1. Μπότσιου Δήμητρα

                2. Ματσάγκας Εμμανουήλ

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή.

Επί του 1  ου   θέματος της  ημερήσιας διάταξης :

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
Κύριοι σύμβουλοι, έχοντας υπόψη: 
-  την  υπ’  αριθμ.  40/2015 απόφασή μας με  θέμα «Τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.  24/2015
Κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο» 
- και την απόφαση υπ’ αριθμ. 2/2016 της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς περί «γνωμοδότησης για τη
διενέργεια  εμποροπανήγυρης  έτους  2016  στη  θέση  «Πράσινη  γωνιά»  της  Τ.Κ.
Βουνοπλαγιάς και δεδομένης,
α) της εμπειρίας που αποκομίσθηκε από την αναβίωση του θεσμού της εμποροπανήγυρης
του Δήμου Ζίτσας κατά το τελευταίο έτος (2015), 
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β) της ανάγκης για απόλυτη και ξεκάθαρη ευθυγράμμιση των προβλέψεων του Κανονισμού
με τη κείμενη Ελληνική Νομοθεσία και 
γ)  της  ανάγκης  παγιοποίησης  ενός  γενικού  πλαισίου  όρων  και  προϋποθέσεων  και
ειδικότερων  προβλέψεων  διεξαγωγής  της  εμποροπανήγυρης,  το  οποίο  δύναται  να
αναπροσαρμόζεται χωρίς την κάθε φορά τροποποίηση του κανονισμού και κατά συνέπεια
την επιφόρτιση με διοικητικές εσωτερικές διαδικασίες,
προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις-βελτιώσεις επί του περιεχομένου του Κανονισμού
στην κατεύθυνση επίτευξης των προαναφερόμενων στόχων και κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ.
να  τοποθετηθούν  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κάτωθι  εισήγηση  για  την  τροποποίηση  του
Κανονισμού της Εμποροπανήγυρης : 

 Άρθρο 2- Νομικό Πλαίσιο: 

Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία και τους όρους διενέργειας της
Εμποροπανήγυρης 

 Άρθρο 3- ΓΕΝΙΚΑ, παρ. 1:

Αντικατάσταση της παραγράφου με το εδάφιο:

«Η ετήσια παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη θα διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες, και συγκεκριμένα
εντός  του πρώτου  δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε  έτους.  Προβλέπεται  τρείς  ημέρες
εγκατάστασης  (πριν  την  έναρξη  λειτουργίας  της  εμποροπανήγυρης)  και  δύο  (2)  ημέρες
απεγκατάστασης των εμπόρων μετά τη λήξη αυτής.»

 Άρθρο 4-   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ  , 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΟΥ», παρ. 5,6,7

Αναδιατύπωση των κάτωθι εδαφίων:

«5. Ως Δήμος θέτουμε ανώτατο όριο προσφορών ανά περίπτερο τα 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνονται  όλα τα κόστη κατασκευής της  εγκατάστασης, λειτουργίας και
αποσυναρμολόγησης και μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει την χαμηλότερη προσφορά ως
κάτωθι:

550 Περίπτερα διαστάσεων 3Χ3

72 Περίπτερα ξεχωριστά διαστάσεων 3Χ3 (για τις ψησταριές)

Ηλεκτροδότηση  του  συνόλου  των  εγκαταστάσεων  και  των  τριών  (3)  κυλικείων  της
εμποροπανήγυρης

Περίπτερα για Παραγωγούς εκτός Δήμου Ζίτσας.

Περίπτερα για παραγωγούς & συν. Φορείς Δήμου Ζίτσας.

6. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το σύνολο των προβλεπόμενων από την
παρούσα εγκαταστάσεων (δηλαδή υποδομές για φιλοξενία 550 περιπτέρων 3x3 και 72 περιπτέρων
διαστάσεων 3x3), ανεξαρτήτως από τον αριθμό της πλήρωσης των θέσεων αυτών.

7.  Προκειμένου  να  μην  ζημιώνεται  ο  Δήμος  από  τέλη  χρήσης  του  χώρου  που  δεν  θα
εισπράξει λόγω μη συμμετοχής του συνόλου των εμπόρων – συμμετεχόντων που προβλέπονται ως
ανωτέρω, η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου, συνεκτιμώντας κριτήρια σχετικά με την
ικανοποίηση των προβλέψεων δημοτικών εσόδων καθώς και τις αντίστοιχες οικονομικές αξιώσεις, θα
προβαίνει ετησίως, σε λήψη απόφασης αναφορικά με 1) το ελάχιστο ποσοστό (%) πληρότητας που θα
πρέπει εκ των πραγμάτων να καλύψει ο διοργανωτής ως προς τα οφειλόμενα τέλη χρήσης προς τον
Δήμο που αντιστοιχούν σε αυτό το ποσοστό (%), 2) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ορίζεται
ρητώς με τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και 3) τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης για την
παραχώρηση του χώρου.»

ΕΝΟΤΗΤΑ Β «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», παρ. 2,3

Αναδιατύπωση των κάτωθι εδαφίων:
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«2. Μαζί με την προσφορά τους, η οποία θα είναι σε κλειστό φάκελο, πρέπει να υποβάλλουν τα
εξής δικαιολογητικά :

α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί του Π/Υ του έργου χωρίς ΦΠΑ.

β. Για τα φυσικά πρόσωπα,  επικυρωμένη φωτοτυπία της  ταυτότητάς  τους  και  για  τα
Νομικά πρόσωπα αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, νομίμως επικυρωμένου.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται:

- τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

-ο υπεύθυνος επικοινωνίας / εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου διοργανωτή (για
θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό), καθώς και ο αντίκλητος σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας
με τον προηγούμενο.»

« 3. Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, και εντός (4) τεσσάρων ημερών από την ημέρα
γνωστοποίησης  του  πρακτικού  ανάδειξης  Αναδόχου,  ο  Διαγωνιζόμενος  ο  οποίος
ανακηρύσσεται  ανάδοχος  (προσωρινός)  και  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  κατακύρωση,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (σύμφωνα
με τη νομική μορφή του),  τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται για την ορθότητα και
εγκυρότητά τους».

«θ. Συστατικές  επιστολές  Δήμων  (εφόσον  υπάρχουν)  για  διοργάνωση  παρόμοιων
εκδηλώσεων με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά της παραγράφου  Γ του παρόντος»

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

«β. Θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  ξεχωριστή  κατασκευή  με  72  περίπτερα  3Χ3μ.  για  τις
ψησταριές.»

«η. Σε όλους  τους  χώρους της εμποροπανήγυρης δωρεάν τοποθέτηση πυροσβεστήρων,
σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας, που θα εκπονηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και θα
εγκριθεί - προσκομισθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν ολοκλήρωσης του συνόλου των
κατασκευαστικών εργασιών.»

«ιγ. Ο μειοδότης και ο κατασκευαστής-ες των περιπτέρων που αυτός θα επιλέξει - στην
περίπτωση που δεν είναι  ο ίδιος κατασκευαστής - υποχρεούνται  από κοινού στην διασφάλιση των
εγκαταστάσεων όσον αφορά την στατική επάρκεια και την στεγανότητα όλου του χώρου από καιρικά
φαινόμενα (βροχή, αέρας, κ.λ.π) και θα αναλάβουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ την κάλυψη της αστικής και ποινικής
ευθύνης, έναντι τρίτων , σε ιδιωτικό συμφωνητικό που θα καταρτισθεί μεταξύ του μειοδότη και του
Δημάρχου  Ζίτσας,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  του  Δήμου.  Σημειώνεται  ωστόσο,  ότι  με  το  ως  άνω
συμφωνητικό, ο Δήμος Ζίτσας, ως ΟΤΑ, δεν θα αποποιείται την αστική ευθύνη που του αναλογεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. 59 και 93»

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.ΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

«1. Ο μειοδότης, ή, και ο/οι κατασκευαστής/ες των περιπτέρων θα είναι εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικά  συνυπεύθυνοι  αστικά  και  ποινικά  για  την  αποκατάσταση  κάθε  ζημίας  που  τυχόν
προκληθεί προς οιονδήποτε (ακόμα και προς αυτούς τους ίδιους) κατά το στάδιο κατασκευής των
περιπτέρων  και  το  στάδιο  λειτουργίας  της  εμποροπανήγυρης,  για  τον  ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  λόγο,  όπως
ενδεικτικά  αναφέροντας,  κακή  κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά,  καιρικά  φαινόμενα,  κακόβουλες
επεμβάσεις  τρίτων  (δολιοφθορά),  φυσικά  φαινόμενα-καταστροφές  (σεισμούς,  πλημμύρες,  κ.λ.π.).
Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο Δήμος Ζίτσας, ως ΟΤΑ, δεν θα αποποιείται την αστική ευθύνη που του
αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. 59 και 93.»

«7. Για την πλήρη διασφάλιση των ανωτέρω, πέραν της ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας
μεταξύ Δήμου, μειοδότη & κατασκευαστή-ων όπου θα συνομολογούν τα ανωτέρω, η παραλαβή της
άδειας συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από έκαστο ενδιαφερόμενο έμπορο,  θα επέχει θέση
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Υπεύθυνης Δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων και των προβλέψεων του παρόντος
Κανονισμού και της σχετικής διακήρυξης, ενώ θα θεωρείται ότι είναι ενήμερος ότι υπεύθυνοι για
κάθε απαίτηση του που ήθελε προκύψει από την λειτουργία της εμποροπανήγυρης – ΠΛΗΝ αυτών οι
οποίες ανάγονται σε υπαιτιότητά του (του εμπόρου), υπεύθυνοι είναι οι μειοδότης και κατασκευαστής,
και ΔΕΝ θα νομιμοποιείται να απευθυνθεί κατά  ημών του Δήμου.»

«10. Για  την  πλήρη  διασφάλιση  των  ανωτέρω,  πέραν  της  ειδικότερης  έγγραφης  συμφωνίας
μεταξύ Δήμου, μειοδότη & κατασκευαστή-ων όπου θα συνομολογούν τα ανωτέρω, η παραλαβή της
άδειας συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από έκαστο ενδιαφερόμενο έμπορο,  θα επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων και των προβλέψεων του παρόντος
Κανονισμού και της σχετικής διακήρυξης, ενώ θα θεωρείται ότι είναι ενήμερος ότι υπεύθυνοι για
κάθε απαίτηση του που ήθελε προκύψει από την λειτουργία της εμποροπανήγυρης – ΠΛΗΝ αυτών οι
οποίες ανάγονται σε υπαιτιότητά του (του εμπόρου), υπεύθυνοι είναι οι μειοδότης και κατασκευαστής,
και ΔΕΝ θα νομιμοποιείται να απευθυνθεί κατά  ημών του Δήμου.»

 Άρθρο 6   -  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

«2. Επιπλέον,  πέραν  των  (550)  περιπτέρων  προβλέπονται  και  εβδομήντα  (72)  θέσεις
διαστάσεων 3Χ3 μ. (όπως καθορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα/διάγραμμα κάλυψης)
για την εγκατάσταση ψησταριών.»

“9. Η  Καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  αιτήσεων  θα  προβλέπεται  και  θα  ορίζεται
σαφώς στους  όρους της  διακήρυξης.  Στην  περίπτωση που  ο  αριθμός  των αιτήσεων είναι
μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ο καθορισμός του τρόπου επιλογής του θα
γίνει με απόφαση της επιτροπής εμποροπανήγυρης»

 Άρθρο 7- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

δ. Ψησταριές:  450,00 €

Το γενικό τέλος χρήσης για κάθε περίπτερο διαστάσεων 3Χ3 που θα καταλαμβάνει
κάθε μία ψησταριά, (ένα από τα 72 τουλάχιστον περίπτερα, που θα χρησιμοποιούνται για ψησταριές)
ορίζεται στο ποσό των 450,00€.

«6.  Προκειμένου να μην ζημιώνεται ο Δήμος από τέλη χρήσης του χώρου που δεν θα εισπράξει
λόγω μη συμμετοχής του συνόλου των εμπόρων – συμμετεχόντων που προβλέπονται ως ανωτέρω, η
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου, συνεκτιμώντας κριτήρια σχετικά με την ικανοποίηση
των προβλέψεων δημοτικών εσόδων καθώς και τις αντίστοιχες οικονομικές αξιώσεις, θα προβαίνει
ετησίως, σε λήψη απόφασης αναφορικά με 1) το ελάχιστο ποσοστό (%) πληρότητας που θα πρέπει εκ
των πραγμάτων να καλύψει ο διοργανωτής ως προς τα οφειλόμενα τέλη χρήσης προς τον Δήμο που
αντιστοιχούν σε αυτό το ποσοστό (%), 2) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ορίζεται ρητώς με
τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και 3) τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης για την παραχώρηση
του χώρου.»

 ΑΡΘΡΟ 8-  ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

"6. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται μεταξύ των ενδιαφερομένων με τον τρόπο που θα
καθορίσει η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, εφόσον κάθε φορά απαιτείται. Για λόγους ευελιξίας
το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για την χορήγηση
αδειών καταστημάτων κλπ, να εκδίδει τις προαναφερθείσες άδειες συμμετοχής σύμφωνα με τη
νομοθεσία και τους όρους που θα καθορίσει  η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης (π.χ.  δημόσια
κλήρωση).»

“7. Η χορήγηση άδειας συμμετοχής γίνεται  εφόσον έχει προηγηθεί στο Πρωτόκολλο
του Δήμου 4 ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης:»

 Άρθρο 9   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«2. Για τη λειτουργία κυλικείων - λουκουμάδων, χαλβάδων και ψησταριών ορίζονται τα
εξής:
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α. Καθορίζεται  ο  χώρος  όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  διάγραμμα/  διάγραμμα
κάλυψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για την
κάθε δραστηριότητα είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων η κατανομή θα γίνει από
την επιτροπή εμποροπανήγυρης με τρόπο που αυτή θα καθορίσει»

«Α΄ ΦΑΣΗ

1) Κατάθεση σχετικής αίτησης - δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) 4 ημέρες
πριν την έναρξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο
ή  την  Επωνυμία  του  αιτούντος  -  Όνομα  Πατρός  -  Δελτίο  Αστυνομικής  Ταυτότητας  -  Διεύθυνση
κατοικίας ΑΦΜ και ΔΟΥ Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει.»

 Άρθρο 10- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

« κ. Ο  ανάδοχος  πέραν  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής   που  προβλέπεται  από  την
νομοθεσία,  θα  καταθέτει  κατά  την  υπογραφή της  σύμβασης  και  πρόσθετη  εγγυητική  επιστολή
ύψους 2% επί του Π/Υ για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ.»

 Άρθρο 14  -   ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«9.  Για τις δαπάνες που θα προκύψουν, θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις σε ΚΑΕ
του  Προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζίτσας  (όπως  ΚΑΕ  Βόθρων,  διαμόρφωσης  χώρου,
ηλεκτροδότησης κλπ.) οι οποίες δεν θα ξεπερνούν το 20% του συνόλου των εσόδων του
Δήμου από τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης».

Το μέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Λεοντίου Κων/νος, πήρε το λόγο και είπε, ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν
με  την  εισήγηση-τροποποίηση  του  Κανονισμού  της  Εμποροπανήγυρης  και  για  τυχόν
παρατηρήσεις-προτάσεις θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο.

Κατόπιν τούτων ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ να αποφασίσουν σχετικά.

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται θετικά για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40/2015 προηγούμενης Κανονιστικής
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και παραπέμπει την απόφαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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