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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..60/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών 
Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 

 ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας 
Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” 
συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  
2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων 
- Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική συμμετοχή για 
επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος  
3. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 60/2020 

 ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας 
Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” 
συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.Έχοντας 
υπόψη: 

1. Το Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 
και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 
22 του Ν.3536/07 

2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

3. Την υπ' αρ. 4505/34366/09-09-2019(ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) απόφαση Δημάρχου 
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο 
Διονύσου" 

4. Την υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

5. Το 42121/12-11-2019 Αίτημα περί Λήψης Απόφασης Δημάρχου για έγκριση 
Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 19REQ005832496 

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ:19REQ005907043  

7. την αριθμ. 423/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε α) 
η υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού β) οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και 
γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

8. Την υπ’ αριθ. 5977/46087/09-12-2019 (19PROC005993314) διακήρυξη. 
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9. Το υπ’ αριθ. 1514/17-01-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 423/2019 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :  

 
«…..Αντικείμενο της παρούσας συνεδρίασης είναι η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής 
και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου”, συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 423/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και 
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 46087/5977/09-
12-2019) δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την νομοθεσία και αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν 
της τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της δημοπρασίας 
στις 10:30π.μ. 
Κατόπιν η Επιτροπή, κάλεσε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό να 
προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα 
του διαγωνιζόμενου, μέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισμένοι φάκελοι με τις 
τεχνικές και οικονομικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2.2. και να επιδείξουν το 
δελτίο ταυτότητός τους. 
Στη συνέχεια καταγράφηκε ότι για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία προσήλθαν κατά 
σειρά και παρέδωσαν εμπροθέσμως ενώπιον της επιτροπής και εντός του χρόνου 
διενέργειας του διαγωνισμού, τους φακέλους προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2 
της διακήρυξης, οι παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι: 
 

Ανάδοχος Έδρα 
Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ 

Θήβα Εργατικές 
Κατοικίες Πάχι 3 

452/08-01-2020 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ρούμελης 32, 
Αργυρούπολη 

454/08-01-2020 

 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Λ. Μαραθώνος 8, 
Άνοιξη 

460/08-01-2020 

 
Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων, αριθμήθηκαν κατά σειρά 
επίδοσης και μονογράφτηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 11.00π.μ. και μη 
υπάρχοντος άλλου ενδιαφερομένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και συνέχισε δημόσια τη συνεδρίαση για την αποσφράγιση του κυρίου 
φακέλου της προσφοράς, την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά 
επίδοσης και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφοντας τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής....Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στον αρ. πρωτ.:46087/5977/09-12-
2019 συνοπτικό διαγωνισμό και τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών), επειδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους ήταν 
πλήρη και οι τεχνικές προσφορές σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 20/2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου, των παρακάτω 
συμμετεχόντων:  
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 Ανάδοχος Έδρα 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ 

Θήβα Εργατικές Κατοικίες 
Πάχι 3 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρούμελης 32, Αργυρούπολη 

 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά 
από σχετική ειδοποίηση των διαγωνιζόμενων.Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε 
το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία 
(3) αντίγραφα.....» 
Το υπ’ αριθ. 3236/04-02-2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η 
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 423/2019 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: “......Αντικείμενο της παρούσας συνεδρίασης είναι η 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η ανάδειξη αναδόχου 
“Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου 
Διονύσου”, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (59.996,16 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 423/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), με την οποία 
εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων που συνέχισαν στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών. 
Οι οικονομικές προσφορές, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο 
(σφραγισμένο και υπογεγραμμένο), αποσφραγίστηκαν και η Επιτροπή κατέγραψε τις 
προσφερόμενες τιμές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Ανάδοχος 

Καθαρή 
Αξία 

ΦΠΑ 24% 
Συνολική 

Αξία 

1.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ 

36.345,00 
€ 

8.722,80 € 45.067,80 € 

2.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

28.152,00 
€ 

6.756,48 € 34.908,48 € 

3.  
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

27.136,00 
€ 

6.512,64 € 33.648,64 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:(....)Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται 
στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον αρ. πρωτ.: 46087/5977/09-12-2019 
συνοπτικό διαγωνισμό “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”, την εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, με ποσό 33.648,64 € συμπ. ΦΠΑ 24%. 
Η προσφερθείσα τιμή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Δήμο, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, και εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ΑΜ 
20/2019 μελέτης. 
Ο ανάδοχος αποδέχεται την προς παροχή υπηρεσία και την εκτέλεσή της σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.   
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.....“   
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για: 

1. Την έγκριση των υπ’ αριθ. 1514/17-01-2020 Πρακτικού 1 και 3236/04-02-2020 
Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

2. Την ανακήρυξη του Μακρή Αλέξανδρου ως προσωρινού αναδόχου για την 
“Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του 
Δήμου Διονύσου” μέχρι το ποσό των 33.648,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για το 
Δήμο Διονύσου. 

 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ.1 και 4 του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α). 
 Τις διατάξεις  του άρθρου 22, παρ.3  του Ν.3536/07. 
 Την αριθμ. 423/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
 Την υπ’ αριθ. 20/2019 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
 Την υπ’ αριθ. 5977/46087/09-12-2019 διακήρυξη. 
 Το υπ’ αριθ.1514/17-01-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθ. 1514/17-01-2020 Πρακτικό Νο1 και 3236/04-02-2020 

Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
“Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του 
Δήμου Διονύσου”. 
 

2. Ανακηρύσσει τον Μακρή Αλέξανδρο ως προσωρινό ανάδοχο για τον Διαγωνισμό 
“Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του 
Δήμου Διονύσου” μέχρι το ποσό των 33.648,64 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά του 
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και οικονομικά η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο Διονύσου. 

 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Τσουδερός Ιωάννης 
 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών  & 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Οικονομικών. 
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