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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 17.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 2803 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

35/2021 
από το πρακτικό της 6ης/16.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 3ο : Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό:  95397, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 16.03.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2691/12.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.03.2021) 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 Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩ6Ι-ΦΘΤ
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Θέμα 3ο : Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό:  95397, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 

του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – 

Αγιοκάμπου». 

 

Εν συνεχεία, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 71/7-01-2021, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC007984360 2021-01-07». 

 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

95397. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/7-01-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού, καθορίσθηκε ως ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 28/01/2021 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Με την υπ’ αριθ. 183/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΩΚΩ6Ι-ΖΟΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του 

Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», προϋπολογισμού 2.661.290,32€ πλέον 

Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

αποτελούμενη από τα εξής μέλη, με τους αναπληρωτές τους: 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΝΘΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

4 ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΠΕ λοιποί Μηχανικοί 

5 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔ Θεσσαλίας 

6 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕΣΕΔΕ 

7 ΣΒΕΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΕ 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1 ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΑ ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥΤΟΥΡΤΣΙΔΗΣ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΙΑΚΑΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΝΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

5 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΔ Θεσσαλίας 

6 ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΕΔΕ 

7 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΕΕ 

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποίησε - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - την υπ’ αριθ. 183/2020 Απόφαση 

Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού στα μέλη της, προκειμένου να λάβουν γνώση για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩ6Ι-ΦΘΤ
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Ωστόσο, η προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με Συστημικό 

Αριθμό: 95397, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ – 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», στις 22/01/2021 (βάσει του άρθρου 18 της διακήρυξης), κατέστη μη εφικτή, λόγω της 

συμμετοχής ορισμένων από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής – μεταξύ των οποίων και της Αν/τριας του 

Προέδρου - στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες 

Τεχνικές Επιτροπές, η οποία προκηρύχθηκε το επίμαχο χρονικό διάστημα από τις Ομοσπονδίες Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Αδυναμία εκτέλεσης των 

καθηκόντων του, κατά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, δηλώθηκε και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

Επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 18 της με αρ. πρωτ: 12976/22-12-2020 διακήρυξης: «Αν, για λόγους 

ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 

τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  

στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, 

καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 

των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά 

τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων». 

 

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, εισηγούμαστε να εγκρίνετε την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό 

Αριθμό: 95397, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ – 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», ορίζοντας ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

την 26/03/2021,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.   

 

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩ6Ι-ΦΘΤ
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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 υπ’ αριθμ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, 

- 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 3.300.000,00€ στον Κ.Α.Ε 02.64.7332.01 

για την εκτέλεση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», 

- την υπ’ αριθμ. 170/2020 (ΑΔΑ: Ψ25ΨΩ6Ι-ΠΓΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-12-

2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: 

“ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης  

έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018”, για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: “Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 

- την υπ’ αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της 

μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης 

και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 

- την υπ’ αριθ. 183/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΩΚΩ6Ι-ΖΟΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας 

Σύμβασης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης 

Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου” προϋπολογισμού 2.661.290,32€  πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 

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

- την με αριθμό 48/2020 μελέτη του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY», 

συνολικού  προϋπολογισμού 3.300.000,00€ με το Φ.Π.Α., 

- τις υπ’ αριθμ. 12881/18-12-2020 (ΑΔΑ: 636ΧΩ6I-Σ66) και 124/2021 (ΑΔΑ:6ΞΡΜΩ6Ι-Ο6Τ) 

Απόφασεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς  

- την με αριθμό πρωτ. 71/7-01-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007984360 2021-01-07» και ειδικότερα το άρθρο 18 αυτής, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 95397, για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», λόγω της συμμετοχής των μελών της 

Επιτροπής Διαγωνισμού στην κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του 

Ν.4412/2016. 

 

Β. Ορίζουμε ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 26/03/2021,  

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.   

 

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

ενέργειες. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩ6Ι-ΦΘΤ



Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2021. 

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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