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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
δημόσια συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω έλλειψης
απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.
17/18.11.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α
Επίθετο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Κυριάκου
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Χλιούμης
Μπογδάνος

Όνομα
Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Ανδρέας
Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Α/Α
Επίθετο

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Επίθετο

Όνομα

Δημητριάδης
Σιμώνης
Λαφαζάνης
Σταμούδης
Καπλάνης
Πλιάκος
Πύρρος
Παρθενιώτης
Γκολόης

Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Γεώργιος

Όνομα

1

Δήμητσας

Δημήτριος

2

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

3

Αβέρης

Αθανάσιος

4

Μπάτσιος

Αστέριος

5

Ευαγγελινός

Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των
πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.
Αριθμός θέματος:17ο έκτακτο

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου
Πολυγύρου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».

Αριθμός Απόφασης :414

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
17ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τα εξής :« Παρακαλώ να συζητήσουμε και
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την Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την την
κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κατασκευή του
ανωτέρου έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενων τοπικών οδών του Δήμου
Πολυγύρου, που εξυπηρετούν μεγάλη μερίδα από τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα
αυτούς που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, γεωργία – κτηνοτροφία για τη μετάβασή
τους στις περιοχές όπου βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελούν οι παρεμβάσεις οδοποιίας για τη βελτίωση
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της αναβάθμισης της κυκλοφοριακής ικανότητας των
ανωτέρω οδών συνολικού μήκους L= 17.328km.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη μελέτη
εφαρμογής είναι 7.540.000,00 €.
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την
ονομασία « Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
μέλη. Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Πολυγύρου μαζί με τους αναπληρωτές τους και
ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, οπότε εμείς ορίζουμε για τον Δήμο Πολυγύρου ως τακτικά μέλη την
Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ. Πανάγιω
Βαγιωνά και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ.
Αλεξιάδη Αντώνιο με αναπληρωτές τον κ. Μισαήλ Γεωργιάδη και τον κ. Γεώργιο
Παπασαραφιανό αντίστοιχα».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει
1.
2.

3.

Ομόφωνα

Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πολυγύρου για την
κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
Ορίζει τακτικά μέλη του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8
της Προγραμματικής σύμβασης την Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ. Πανάγιω Βαγιωνά και τον Προϊστάμενο
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ. Αλεξιάδη Αντώνιο με
αναπληρωτές τον κ. Μισαήλ Γεωργιάδη και τον κ. Γεώργιο Παπασαραφιανό
αντίστοιχα.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του
Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.54110, νόμιμα εκπροσωπημένη από τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα Απόστολο.
2. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενη από
τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο.
Έχοντας υπ’ όψη:
 Την υπ’ αρίθμ. 414/24-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου.
 Την υπ’ αρίθμ…………………. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν.
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται:
 Στις διατάξεις του Ν3852/2010.
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 Στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2738/1999, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του
Π.Δ 410/1995.
 Στις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ609/85
 Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Η Σύμβαση αυτή περιέχει 8 άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
● Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης
● Πόροι – Χρηματοδότηση
● Διάρκεια ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
● Αρμοδιότητες και διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
● Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
● Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης
● Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
● Παραβίαση των όρων της Σύμβασης – Επίλυση διαφορών.
Άρθρο 1
Σκοπός & Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Δήμου Πολυγύρου στην κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κατασκευή του ανωτέρου έργου, το
οποίο περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενων τοπικών οδών του Δήμου Πολυγύρου, που εξυπηρετούν
μεγάλη μερίδα από τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα αυτούς που απασχολούνται στον
πρωτογενή τομέα, γεωργία – κτηνοτροφία για τη μετάβασή τους στις περιοχές όπου βρίσκονται οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελούν οι παρεμβάσεις οδοποιίας
για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της αναβάθμισης της κυκλοφοριακής
ικανότητας των ανωτέρω οδών συνολικού μήκους L= 17.328km.
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του
Δήμου Πολυγύρου.
Άρθρο 2
Πόροι - Χρηματοδότηση
2.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής είναι
7.540.000€.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υποβάλλει Πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για ένταξη του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνολικού
προϋπολογισμού 7.540.000€.
Είναι δυνατόν με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης να επέλθει αναπροσαρμογή του
προϋπολογισμού της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μετά από τυχόν νόμιμη αναπροσαρμογή
του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.
2.2 Η χρηματοδότηση του έργου ορίζεται ως εξής:
2.2.1 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα διαθέσει τις προϋπολογισθείσες για το
σκοπό αυτόν πιστώσεις προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την έναρξη του έργου και
μέχρις της εξαντλήσεώς τους.
2.2.2 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα μεταβιβάζει τις ως άνω προϋπολογισθείσες για το σκοπό
αυτόν πιστώσεις προς τον Δήμο Πολυγύρου.
2.3 Ο τρόπος καταβολής των προς διάθεση πιστώσεων ορίζεται ως ακόλουθως:
2.3.1 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ενεργούσα ως υπηρεσία διοίκησης της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης εκτελεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για τη διάθεση των
δεσμεύσεων από το Π.Δ.Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πιστώσεων προς την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προς το σκοπό αυτόν αποστέλλει στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (Διεύθυνση Οικονομικών, Μενάνδρου 22, Αθήνα) τη σύμβαση κατασκευής
του έργου και περιοδικά τους εγκεκριμένους λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) που εκδίδονται.
2.3.2 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη νόμιμη διαδικασία μεταβιβάζει το αντίστοιχο
ποσόν στο Δήμο Πολυγύρου για την πληρωμή του Αναδόχου.
2.3.3 Ο Δήμος Πολυγύρου μεταβιβάζει το αντίστοιχο ποσόν στον Ανάδοχο.
2.3.4 Προ πάσης μεταβίβασης οιουδήποτε ποσού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς τον
Δήμο Πολυγύρου στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και πάντως προ πάσης
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πληρωμής του Αναδόχου, ανεξαρτήτως του συμπράττοντος φορέα τον οποίο βαρύνουν οι σχετικές
πιστώσεις, συντάσσεται Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 3
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σϋμβασης - Χρονοδιάγραμμα
3.1 Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την
κατασκευή και αποπληρωμή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, με
δυνατότητα παράτασης ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
3.2 Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα (4) έτη από την έναρξή του. Τα στάδια εκτέλεσης καθώς και η
προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, περιγράφονται στη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης
της εργολαβίας.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ 609/85 και του Ν.3263/04,
όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου
και του αναδόχου ορίζεται ότι:
● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Πολυγύρου
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Πολυγύρου
● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του
Δήμου Πολυγύρου
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
5.1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να χρηματοδοτήσει το έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής και αφού
αυτό ενταχθεί στο Π.Δ.Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
β) Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον Δήμο Πολυγύρου και τα αρμόδια όργανά
του για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης αυτής
και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατότητων της για την
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.
γ) Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
δ) Να συνυπογράψει με τον εκπρόσωπό του το Τεχνικό Δελτίο του Έργου στην 11 η σελίδα και στη
στήλη του Φορέα Πρότασης.
5.2 Ο Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να ασκεί τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου
και να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για το σκοπό αυτόν.
β) Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα
αρμόδια όργανά της για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα της
σύμβασης αυτής και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων
της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.
γ) Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.
δ) Μετά την αποπεράτωση του έργου να έχει την κυριότητά του, αλλά και την ευθύνη της σωστής
λειτουργίας και συντήρησής του.
ε) Να συνυπογράψει με τους εκπροσώπους του το Τεχνικό Δελτίο του Έργου στην 11 η σελίδα και στις
στήλες «ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» και «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».
5.3 Υπάρχει σε όλους τους συμβαλλόμενους η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου
των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
Άρθρο 6
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης
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Κάθε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πρέπει να γίνει εγγράφως με τη σύμφωνη
γνώμη των συμβαλλόμενων μερών τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων, πλην της περίπτωσης
του χρονοδιαγράμματος που μπορεί να τροποποιείται με ομόφωνη αιτιολογημένη απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 7
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την Επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από τρία (3) μέλη:
• Τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον κ.Μήλιο Αλέξανδρο, με
αναπληρωτή τον κ.Γιάντση Απόστολο.
• Την Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ.
Πανάγιω Βαγιωνά με αναπληρωτή τον κ. Μισαήλ Γεωργιάδη
• Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου κ. Αλεξιάδη
Αντώνιο, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Παπασαραφιανό.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ χρέη
γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση των όρων της
προγραμματικής σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικές με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο
εφαρμογής της.
Άρθρο 8
Παραβίαση των όρων της σύμβασης – επίλυση διαφορών
Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης ή η παραβίαση των ισχυουσών
διατάξεων δεν παρέχει στους συμβαλλόμενους το δικαίωμα να διακόψουν την κατάβολή της
χρηματοδότησης και την κατασκευή του έργου. Δικαιούνται όμως να καταγγείλουν τη σύμβαση και να
αξιώσουν την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που προκλήθηκε, όπως να διεκδικήσουν την επιστροφή
χρηματικών ποσών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό στον οποίο αναφέρεται η παρούσα
σύμβαση.
Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την σύμβαση, που δεν μπορεί να
λυθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και υπογράφεται από τα 2 μέρη ως εξής:
Για τον Δήμο Πολυγύρου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 414/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

