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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.01.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 548 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

4/2021 
από το πρακτικό της 2ης/20.01.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence) 

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 20.01.2021, ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  388/16.01.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 16.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 184/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των 

όρων της διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 

διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.  3/04-01-2021, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC007976197 

2021-01-04», κατά την παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν.4412/2016. 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 14 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς, από την αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: 

«Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς» προϋπολογισμού 59.000,00€  πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 185/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΘΤΩ6Ι-ΣΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος συνολικά επτά (7) ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους η επιχείρηση 

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ» δεν υπέβαλε αίτηση για Επιτόπου επίσκεψη – Τοπικές συνθήκες του 

δημοπρατουμένου έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ» και ως εκ τούτου 

δεν διαθέτει Βεβαίωση του Δήμου Αγιάς για την επίσκεψη στο χώρο εκτέλεσης του έργου, η οποία 

ζητείται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  22.Ε της διακήρυξης και 

επομένως η προσφορά της κρίθηκε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Οι υπόλοιπες υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των 

απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη 

διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές, ο οποίος κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
  

Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

Μειοδότης 

 

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

1.   ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 12,00 % (δώδεκα τοις εκατό) 

2.   ΕΚΤΩΡ ΑΤΕ 10,00 % (δέκα τοις εκατό) 

3. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,00 % (εννιά τοις εκατό) 

4. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8,00 % (οκτώ τοις εκατό) 

5. ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 7,00 % (επτά τοις εκατό) 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ 5,00 % (πέντε τοις εκατό) 

 

Κατά συνέπεια πρώτη μειοδότρια προσφορά (προσωρινός ανάδοχος) για την εκτέλεση του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ» αναδεικνύεται αυτή με μέση έκπτωση 

ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12,00%), η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης 

«ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ».  
 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου, 

αποτελούμενη από τους:  

1. Αθανασία Μπαρτζώκα, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 
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2. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 
3. Δημήτριο Παπακώστα, Δημοτικό Υπάλληλο, ως μέλος, 
για το στάδιο της Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου συνέταξε το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 σχετικό Πρακτικό Ι.  
 

Το Πρακτικό Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1(η) του άρθρου 4 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και το υποβάλλει 

στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση». 
 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση  i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «Την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1) τους όρους της υπ’ αριθ. 3/04-01-2021 Διακήρυξης, 
2) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3) το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας να εγκρίνετε: 

 

Α. Το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Β. Την αποδοχή των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 

Μειοδότης 

 

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

1.   ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 12,00 % (δώδεκα τοις εκατό) 

2.   ΕΚΤΩΡ ΑΤΕ 10,00 % (δέκα τοις εκατό) 

3. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,00 % (εννιά τοις εκατό) 

4. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8,00 % (οκτώ τοις εκατό) 

5. ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 7,00 % (επτά τοις εκατό) 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ 5,00 % (πέντε τοις εκατό) 

Γ. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της υποβληθείσας προσφοράς της επιχείρησης: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ», διότι δεν υπέβαλε αίτηση για Επιτόπου Επίσκεψη – Τοπικές συνθήκες του 

δημοπρατουμένου έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Δ. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», γιατί η προσφορά 

της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  με μέση 

έκπτωση 12,00% (ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 

Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

Ε. Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.  3/04-01-2021 Διακήρυξης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την με αριθμ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. 108/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Αποδοχή μεταφοράς έργων του Δήμου Αγιάς από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών», 

- την υπ’ αριθμ. 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 9ης τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

Έργων και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση 73.160,00€ στον Κ.Α.Ε 02.64.7311.02 για 

την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς», 

- την υπ’ αριθμ. 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς”», 

- τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 3/04-01-2021, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007976197 2021-01-04» (περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 6ΤΓΥΩ6Ι-2Κ8), 

- την με αριθμό 31/2020 μελέτη του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς», συνολικού  

προϋπολογισμού 73.160,00€ με το Φ.Π.Α., 

- την υπ’ αριθμ. 12882/18-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ03ΘΩ6Ι-7ΗΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 382/15-01-2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 382/15-01-2021 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που 

συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 

Β. Αποδεχόμαστε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 

Μειοδότης Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης (%) 

1.   ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 12,00 % (δώδεκα τοις εκατό) 

2.   ΕΚΤΩΡ ΑΤΕ 10,00 % (δέκα τοις εκατό) 

3.  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,00 % (εννιά τοις εκατό) 

4. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8,00 % (οκτώ τοις εκατό) 

5. ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 7,00 % (επτά τοις εκατό) 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ 5,00 % (πέντε τοις εκατό) 

 

Γ. Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ», διότι δεν υπέβαλε αίτηση για Επιτόπου Επίσκεψη – Τοπικές συνθήκες του 

δημοπρατουμένου έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Δ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ», γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  με μέση έκπτωση 

12,00% (ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 Πρακτικό Ι της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Ε. Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.  3/04-01-2021 Διακήρυξης. 
 

ΣΤ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς» θα βαρύνει τον Κ.Α. 

των εξόδων 02.64.7311.02 του δημοτικού προϋπολογισμού, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική 

πίστωση ποσού 73.160,00€ με την υπ’ αριθ. 12882/18-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ03ΘΩ6Ι-7ΗΡ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 829/18-

06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Ζ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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