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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        54η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 03.11.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 77247/30.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ στι̋ 30.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.             Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                             Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ      «    « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –369– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

6ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την ορθή επανάληψη τη̋ υπ΄αριθμ. 354/22-10-2020 

Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 77595/01.11.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σα̋ διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο του έργου: «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση 

χώρων» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2) Το Πρακτικό Υποβολή̋ και αξιολόγηση̋ προσφορών.   

3) Του̋ φακέλου̋ προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών 

Φορέων που συμμετείχαν. 
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Σα̋ ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τι̋ εξή̋ διατάξει̋ όπω̋ τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) και άλλε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87),  

2) Του Ν.3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06),  

3) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010),  

4) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010),  

5) Του N.4013/11 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ διατάξει̋» 

(ΦΕΚ 204Α /15-9-2011),  

6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ 

οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)  

8) Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145)  

9) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.  

 

 

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου:          

     

1) Την με αριθμό ΟΙΚ 07/2020 μελέτη δυσχερού̋ προμέτρηση̋ του έργου : «Έκτακτε̋ εργασίε̋ 

σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων», που άμεσα συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό δημοπράτηση̋ 74.400,00 €, για δαπάνη εργασιών, Γ.Ε 

και Ο.Ε 18% , απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%.   

2) Τη χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ,  

3) To με αρ.πρωτ. 61292/09-09-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007285366) πρωτογενέ̋ αίτημα,  

4) Η διάρκεια του έργου είναι δύο (02) ημερολογιακοί μήνε̋ από την ημερομηνία υπογραφή̋ του 

συμφωνητικού. 

5) Την με αριθμό ΑΑΥΣ 682 με αρ. πρωτ. 67215/29-09-2020, (ΑΔΑ: ΨΟ4ΤΩΕΒ-Η5Γ) απόφαση 

ανάληψη̋ υποχρέωση̋ ποσού ύψου̋ 74.400,00 € του Κ.Α.Ε.: 15.7331.0029 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2020. 

6) Την με αριθμ. 331/06-10-2020 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΨΠ1ΩΕΒ-

ΝΦΔ) με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία τη̋ «διαπραγμάτευση̋ χωρί̋ 

προηγούμενη δημοσίευση», οι όροι τη̋ πρόσκληση̋ και η συγκρότηση τη̋ επιτροπή̋ 

διεξαγωγή̋ τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ του έργου: «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ 

για τη διαμόρφωση χώρων», 
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7) Την με αρ. πρωτ. 72231/13-10-2020 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση που απέστειλε η Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8) Του̋ φακέλου̋ προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) που κατέθεσαν οι 

δύο προσκληθέντε̋ Οικονομικοί Φορεί̋ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» και 

«ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».   

9) Την Ορθή Επανάληψη Πρακτικού Υποβολή̋ και Αξιολόγηση Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαπραγμάτευση̋ στο οποίο διορθώνονται τα ποσοστά έκπτωση̋ των Οικονομικών Φορέων 

στον Πίνακα 1 αυτού, τα οποία εκ παραδρομή̋ αντιστράφηκαν. 

 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε : 

1. Την έγκριση ή μη του ω̋ άνω Πρακτικού «Υποβολή̋ και Αξιολόγηση̋ προσφορών» και την  

κατακύρωση  ή μη τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε 

βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με έδρα Κλεισούρα̋ 95, 

Πετρούπολη, ΑΦΜ: 044849515, 1ο σε σειρά μειοδοσία̋, ο οποίο̋ προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋, με μέση έκπτωση 19,00 % 

ω̋ εξή̋ : 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την 

προσφορά ΣΠ  
35.518.50 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ 6.393.33 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ  41.911.83 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ 6.286.77 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 48.198.60 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 495,55 401,40 

Σύνολο κατά την προσφορά 48.600,00 

Φ.Π.Α. 24% 11.664,00 

Δαπάνη του έργου κατά την προσφορά (με 

Φ.Π.Α.) 
60.264,00 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  

Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί ένσταση εντό̋ πέντε (05) ημερών από την κοινοποίησή τη̋ 

στου̋ ενδιαφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ ή από τη συντέλεση τη̋ παράλειψη̋, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.   
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο  Ίλιον, σήμερα την 27 – 10 – 2020  οι παρακάτω υπογράφοντε̋ : 

i. Μαρία Στρατουδάκη, Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ - Πρόεδρο̋   

ii. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ ΤΕ – Αναπληρωματικό Μέλο̋ 

iii. Μαρία Παπαζήση, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ - Μέλο̋ 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαπραγμάτευση̋ για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευή̋ του έργου 

«Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» και η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 331/06-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠ1ΩΕΒ-ΝΦΔ) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία τη̋ Υπηρεσία̋, ώρα 10:00, προκειμένου να 

διορθωθεί το σφάλμα των ποσοστών έκπτωση̋ των οικονομικών φορέων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ω̋ εξή̋: 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο  Ίλιον, σήμερα την 15 – 10 – 2020  οι παρακάτω υπογράφοντε̋ : 

i. Μαρία Στρατουδάκη, Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ - Πρόεδρο̋   

ii. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ ΤΕ – Αναπληρωματικό Μέλο̋ 

iii. Μαρία Παπαζήση, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ - Μέλο̋ 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαπραγμάτευση̋ για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευή̋ του έργου 

«Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» και η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 331/06-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠ1ΩΕΒ-ΝΦΔ) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία τη̋ Υπηρεσία̋, ώρα 10:00, όπω̋ ορίζεται στην 

72231/13-10-2020 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, προκειμένου να εξετάσουμε :  

1) Τον με αρ. πρωτ. 72681/15-10-2020 φάκελο προσφορά̋ που κατέθεσε η επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», 

2) τον με αρ. πρωτ. 72682/15-10-2020 φάκελο προσφορά̋ που κατέθεσε η επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», 

Αρχικά αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και κατόπιν οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών.  Στη συνέχεια, ακολούθησε η μονογραφή του̋ από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, η ανακοίνωση των επιμέρου̋ στοιχείων του̋ στου̋ διαγωνιζόμενου̋ και η 

καταχώρησή του̋ στον πίνακα 1:  

ΑΔΑ: 6ΛΥΝΩΕΒ-4ΣΟ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa297b85a2bb5aa2736d806 στις 05/11/20 09:56



5 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

Α/Α 
Επωνυμία 
Οικονομικού Φορέα  

Πτυχίο 
Νόμιμο̋ 
εκπρόσωπο̋ 

Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά 

Οικονομική προσφορά 

(% έκπτωση επί των τιμών των 
ομάδων τη̋ μελέτη̋) 

FAX / e-mail 

  Τάξη Κατ.     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

1η 
 

ΟΙΚ 
 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Υποβλήθηκαν 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:19% 

Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 19 % 

 

 
210. 5773374 /  
ktrou@tee.gr 

 
 

2 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

1η ΟΙΚ 
ΤΣΕΛΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Δεν 

υποβλήθηκαν  

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:14 % 

Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 14% 

 

210 5022207/  
bgaelp@otenet.g

r 

 

Αφού έγινε ο λογιστικό̋ έλεγχο̋ των οικονομικών προσφορών, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω 

πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσία̋ (αρχίζοντα̋ από τη χαμηλότερη προσφορά): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σειρά 
μειοδοσία̋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  
 (χωρί̋ ΦΠΑ) 

1 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

48.600,00 € 

2 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

51.600,00 € 

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή, αρχίζοντα̋ από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντα̋ τη σειρά μειοδοσία̋, 

έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ , προ̋ απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων, βάσει  τη̋ με αρ. πρ. 72231/13-08-2020 πρόσκληση̋ και 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Κατόπιν τη̋ ολοκλήρωση̋ του ελέγχου για το σύνολο των προσφορών  η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει 

ότι στην περαιτέρω  

διαδικασία του διαγωνισμού δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» διότι δεν υπέβαλλε «ασφαλιστική ενημερότητα για το 

στέλεχο̋ του πτυχίου του ΚΟΚΚΙΝΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ» που έχει υποχρέωση ασφάλιση̋ στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   

Κατόπιν τη̋ ολοκλήρωση̋ του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται το έργο 

«Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» να ανατεθεί στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με έδρα στην οδό 

Κλεισούρα̋ 95, Πετρούπολη, διότι ο φάκελο̋ προσφορά̋ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, είναι πλήρη̋,  
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εμπεριέχει όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά,  είναι σε συμφωνία με την με αρ. 

ΟΙΚ 07/2020 Μελέτη και η οικ. προσφορά ανέρχεται στο ύψο̋ των 48.600,00 €,  πλέον ΦΠΑ 24%.»  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη Πρακτικού Υποβολή̋ και Αξιολόγηση Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαπραγμάτευση̋ που αφορά  τι̋ «Έκτακτε̋ εργασίε̋ σε βρεφονηπιακού̋ για τη διαμόρφωση χώρων» 

ω̋ προ̋  τα ποσοστά έκπτωση̋ των Οικονομικών Φορέων και συγκεκριμένα : του Οικονομικού Φορέα 

«ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»  από 14% στο ορθό 19% και  του Οικονομικού 

Φορέα «ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»  από 19% στο ορθό 14%, όπω̋ απεικονίζεται στον 

Πίνακα 1.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 354/22-10-2020 Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ ω̋ έχει. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                        Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,             

        Μαρκόπουλο̋ Φ.,  Βέργο̋ Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                               Δρακόπουλο̋ Ν. 
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