
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  32/14-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 271/2020 Θέμα:  «Έγκριση  υποβολής  αίτησης 
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση 
«Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Υποδομές  ύδρευσης», 
για την πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

Στη Θέρμη,  σήμερα  14  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

5837/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Δημήτριου  Δημήτριος (συμμετείχε  κατά  την 
έναρξη  της  συζήτησης  του  1ου θέματος  της 
ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2.
Παπαδάκη Αθηνά(συμμετείχε κατά την έναρξη 
της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης)

3. Κουσούλης Γεώργιος 3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Καρκαλή Μαρία 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5. Λιόλιος Αντώνιος 5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…» Ομοίως, σύμφωνα με την περ. γ) 

της παρ. 3 του άρθρ.1  του Ν.1069/80 παρ.1 «  Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς  

τους, είναι υπεύθυνες για: ….γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και  
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λειτουργία  των  έργων  υδροληψίας,  έργων  επεξεργασίας  νερού,  δικτύων  μεταφοράς  νερού,  

δικτύων διανομής  ύδρευσης,  δικτύων αποχέτευσης  ακάθαρτων  και  ομβρίων υδάτων,  μονάδων 

επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β' ,  

καθώς  και  μονάδων  επεξεργασίας  και  διάθεσης  του  υπολείμματος  των  ανωτέρω  διαδικασιών  

επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους. ….». Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 

στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει 

για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία…».

Στη συνέχεια, είπε στα μέλη ότι  με την υπ’ αρ. ΑΤ01, με αρ. πρωτ. 14573/24-07-20 πρόσκληση 

του Υπουργού Εσωτερικών,  καλούνται  οι  ΟΤΑ Α’  και  Β’  βαθμού,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)  για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον 

Άξονα  Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Υποδομές  ύδρευσης»  Μέσω  της  ανωτέρω 

πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 

(ΔΕΥΑ) οι οποίες συγκαταλέγονται στους δυνητικούς δικαιούχους για το σύνολο των δράσεων. 

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

στην  οποία  αναφέρεται  ότι,  «Λαμβάνοντας  υπόψη:  Α)Την  πρόσκληση  ΑΤ01,  με  αρ.  πρωτ.  

14573/24-07-20  στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

«Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» Β) 

Το γεγονός ότι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄Βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)  

και οι  Σύνδεσμοι Ύδρευσης της χώρας,  συγκαταλέγονται στους δυνητικούς δικαιούχους για το  

σύνολο των δράσεων.  Γ)  Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι  δυνατή η χρηματοδότηση για την 

κατασκευή έργων ύδρευσης και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση  

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση, Δ) Σύμφωνα με την 

ανωτέρω  πρόσκληση  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  και  οριζόντιες  επικουρικές  δράσεις,  όπως  

δαπάνες  σύνταξης  και  προετοιμασίας  φακέλου  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης,  δαπάνες  

διοικητικού  κόστους  για  υπηρεσίες  επίβλεψης,  δαπάνες  εργασιών  ΟΚΩ  και  αρχαιολογικών  

εργασιών αν απαιτούνται.  Ε) Την υπ. αρ. 90/20 μελέτη έργου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της  

ΔΕΥΑ Θέρμης,  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 

1.295.000€, και την υπ. αρ. 91/20 μελέτη  έργου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με  

τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ  

ΑΓΩΓΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΑΓΩΓΟΥΣ  ΣΟΥΡΩΤΗΣ  ΚΑΙ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,  

προϋπολογισμού  1.035.000€.  ΣΤ)  Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δύναται  να  υποβάλλει  

πρόταση  στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  πρόσκλησης,  για  χρηματοδότηση  της  με  τίτλο  πράξης  

«Ύδρευση  Δήμου  Θέρμης»,  συνολικού  προϋπολογισμού  2.379.838,00€.  Η  πράξη 

αποτελείται από 4 υποέργα, 2 κύρια υποέργα και 2 δύο οριζόντιες δράσεις, δευτερεύοντα.
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1.Υποέργο 1, με τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 

1.295.000€, το οποίο περιλαμβάνει:

· Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Βασιλικών 

· Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή "Χασαπλί" έως το Κάτω Σχολάρι

· Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή "Στέρνα" Καρδίας έως εργοτάξιο ΔΕΥΑΘ 

Καρδίας

· Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός οικισμού Βασιλικών

Αφορά στην κατασκευή αγωγών δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 9,420χλμ. 

2.  Υποέργο  2,  με  τίτλο:  «ΑΝΟΡΥΞΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ  

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 1.035.000€.

Αφορά  στην  ανόρυξη  νέας  γεώτρησης,  κατασκευή  οικίσκου  για  την  τοποθέτησης  του  Η/Μ  

εξοπλισμού της γεώτρησης, την προμήθεια και τοποθέτησης του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και στην  

κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 7,4χλμ.

3. Υποέργο 3 –Οριζόντια δράση, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ,  προϋπολογισμού 43.700€, σύμφωνα με το  

με  αρ.  πρωτ.  ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/  5355473/378965/7280/22-10-20  έγγραφο  της  Εφορείας  

Αρχαιοτήτων  ΠΕ.  Θεσ/νίκης  Τμ.  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων,  προσδιορίστηκε  η  

δαπάνη  για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2.

4.Υποέργο  4  –Οριζόντια  δράση-,  δαπάνη  για:  «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  –  ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», 

προϋπολογισμού 4.950 € + 1.188€ (ΦΠΑ 24%)= 6.138,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ.  

3959/31-08-20, ΑΔΑΜ : 20SYMV007261664)

Ζ. Η  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  σε  περίπτωση  που  ο  προϋπολογισμός  της  αίτησης  είναι  

μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει  από Ιδίους  

πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης», 

και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση:

«Α. υποβολής  από  τη  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  πρότασης  χρηματοδότησης  της  Πράξης  με  τίτλο:  

«Ύδρευση Δήμου Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 2.379.838,00€.

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα

1. Υποέργο 1, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 

1.295.000€, το οποίο περιλαμβάνει :

· Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Βασιλικών 

· Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή "Χασαπλί" έως το Κάτω Σχολάρι

· Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή "Στέρνα" Καρδίας έως εργοτάξιο ΔΕΥΑΘ Καρδίας

· Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός οικισμού Βασιλικών

Αφορά στην κατασκευή αγωγών δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 9,420χλμ. 
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2.  Υποέργο  2,  με  τίτλο:  «ΑΝΟΡΥΞΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ  

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 1.035.000€

Αφορά  στην  ανόρυξη  νέας  γεώτρησης,  κατασκευή  οικίσκου  για  την  τοποθέτησης  του  Η/Μ  

εξοπλισμού της γεώτρησης, την προμήθεια και τοποθέτησης του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και στην  

κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 7,4χλμ.

και δευτερεύοντα υποέργα - Οριζόντιες Δράσεις:

3. Υποέργο 3 –Οριζόντια δράση, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ,  προϋπολογισμού 43.700€, δαπάνη  για την  

εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2.

4.  Υποέργο  4  –Οριζόντια  δράση-,  δαπάνη  για:  «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  –  ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», 

προϋπολογισμού 6.138,00€. 

Β. αποδοχή των όρων συμμετοχής της με αρ. πρωτ. 14573/24-07-20 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης  

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας  

«Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», καθώς και τα παραρτήματα αυτής.

Γ. κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  σε  περίπτωση  που  ο  προϋπολογισμός  της  αίτησης  είναι  

μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει  από Ιδίους  

πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Δ. εξουσιοδότηση του Προέδρου κ.  Δαμιανού Ζελιλίδη,  ως νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας  

που απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης».

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη τα παραπάνω πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α. Εγκρίνει  την υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο:  «Ύδρευση Δήμου 

Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 2.379.838,00€.

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα

1.   Υποέργο 1  ,   με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 

1.295.000€, το οποίο περιλαμβάνει :

· Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Βασιλικών 

· Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή "Χασαπλί" έως το Κάτω Σχολάρι

· Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή "Στέρνα" Καρδίας έως εργοτάξιο ΔΕΥΑΘ Καρδίας

· Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός οικισμού Βασιλικών

Αφορά στην κατασκευή αγωγών δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 9,420χλμ. 
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2.  Υποέργο  2,  με  τίτλο:  «ΑΝΟΡΥΞΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ  

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 1.035.000€

Αφορά  στην  ανόρυξη  νέας  γεώτρησης,  κατασκευή  οικίσκου  για  την  τοποθέτησης  του  Η/Μ  

εξοπλισμού της γεώτρησης, την προμήθεια και τοποθέτησης του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και στην  

κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 7,4χλμ.

και δευτερεύοντα υποέργα - Οριζόντιες Δράσεις:

3. Υποέργο 3 –Οριζόντια δράση, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ,  προϋπολογισμού 43.700€, δαπάνη  για την  

εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2.

4. Υποέργο 4 –Οριζόντια δράση-, δαπάνη για: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ», 

προϋπολογισμού 6.138,00€. 

Β. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής της με αρ. πρωτ. 14573/24-07-20 στο πρόγραμμα 

Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», καθώς και τα παραρτήματα αυτής.

Γ. Εγκρίνει τη δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της 

αίτησης είναι μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, το οποίο 

θα γίνει από Ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για την υποβολή της 

αίτησης  χρηματοδότησης,  καθώς  και  κάθε  άλλης  σχετικής  ενέργειας  που  απαιτηθεί  για  την 

υποβολή της πρότασης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 32, απόφαση 271/14-12-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 99Ε0ΟΛΖΛ-2ΒΛ
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