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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 23.02.2017

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Φεβρουαρίου
2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7071/17-02-2017 πρόσκληση του
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-02-2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

«

«
«

ΑΠΟΦΑΣΗ –079–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 7961/23.02.2017 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε το από 22/02/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

Συνοπτικού

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ,των τεχνικών προσφορών
και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν την 22/02/2017 και αφορούν την «Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων» καθώς και το σχετικό φάκελο, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά , σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν. 4412/2016.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στο Ίλιον σήμερα την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π. μ.
έως 10:00 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που
συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.:62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους :
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1.
ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.
ΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
έχοντας υπόψη:
α) Τη με αριθμό 5617/10-02-2017 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικής, περίληψη της οποίας
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.
β) Τη με αριθμό 058/4371/02-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που
αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για την
«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων » και
γ) Τη σχετική με κωδικό Π.17/2017 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την
προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρου συνοπτικού διαγωνισμού.
Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι :


Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο σφραγισμένο,
ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ICM
INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E., ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,
Τ.Κ.

164

52,

ΤΗΛ.

2130365064

–

2109919919,

ΦΑΞ.

2109940218.-

e-mail.

venakis@has.com.gr».
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα
τα μέλη της Επιτροπής.


Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο
σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη
διεύθυνση

:

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,

ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ,

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΛΑΗΣ

&

ΣΙΑ

Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ.
2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr ».
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα
μέλη της Επιτροπής.
Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της
παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της
δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής :
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου:
«ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E., ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ.
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164 52, ΤΗΛ. 2130365064 – 2109919919, ΦΑΞ. 2109940218.- e-mail. venakis@has.com.gr»
Δικαιολογητικά – Φάκελος Προσφοράς- δηλώσεις
- Δείγματα
Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης
Φάκελος Προσφοράς
Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 8 του
Ν.1599/1986
Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
τ.αρ.79 παρ.4 του Ν.4412/16
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
α) Δείγματα
β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008
του συμμετέχοντα
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο
διακήρυξης
3.
3.
4.
4.Α ΠΑΡ.Α.
4.Β ΠΑΡ.Α.
5.ΠΑΡ.Α.
2. ΠΑΡ.Β.
2. ΠΑΡ.Β.
2. ΠΑΡ.Β.
6. ΠΑΡ.Α.

Παρατηρήσεις
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου:
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail.
panvalplasts@yahoo.gr.».

Δικαιολογητικά – Φάκελος Προσφοράςδηλώσεις - Δείγματα
Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης
Φάκελος Προσφοράς
Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 8 του
Ν.1599/1986
Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
τ.αρ.79 παρ.4 του Ν.4412/16

Άρθρο
διακήρυξης
3.
3.
4.
4.Α ΠΑΡ.Α.
4.Β ΠΑΡ.Α.
5.ΠΑΡ.Α.
2. ΠΑΡ.Β.
2. ΠΑΡ.Β.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
α) Δείγματα
β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001/2008 του συμμετέχοντα
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

2. ΠΑΡ.Β.
6. ΠΑΡ.Α.

Παρατηρήσεις
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, όλων των προσφορών, η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής :
Προσφορές προσήλθαν και υπέβαλαν δυο (2) υποψήφιοι προμηθευτές.
Ο υποψήφιος προμηθευτής, ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E., ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 164 52, ΤΗΛ. 2130365064 – 2109919919, ΦΑΞ. 2109940218.- e-mail.
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venakis@has.com.gr, κατέθεσε, αίτηση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης, γενικό
φάκελο προσφοράς, που εσωτερικά περιείχε, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικών
προδιαγραφών με δείγματα, φάκελο οικονομικής προσφοράς.
Ο υποψήφιος προμηθευτής, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ.
2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr, κατέθεσε, αίτηση συμμετοχής, γενικό
φάκελο προσφοράς, που εσωτερικά περιείχε, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικών
προδιαγραφών, φάκελο οικονομικής προσφοράς και ξεχωριστό φάκελο δειγμάτων .
Η επιτροπή προτείνει να περάσουν οι δυο (2) υποψήφιοι προμηθευτές στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προδιαγραφών, αφού υπέβαλαν πλήρεις φάκελους
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Μετά από αυτό, η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προδιαγραφών των
διαγωνιζόμενων, κατά σειρά με την οποία δόθηκαν αντίστοιχα οι κυρίως φάκελοι προσφορών στην
επιτροπή, ελέγχοντας παράλληλα, τα δείγματα των σάκων που κατατέθηκαν,

την συμφωνία των

τεχνικών χαρακτηριστικών των σάκων απορριμμάτων, με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό
5617/10-02-2017 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικής του Δήμου Ιλίου.
Διαπιστώθηκε ότι, ο υποψήφιος προμηθευτής, ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.,
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 164 52, ΤΗΛ. 2130365064 – 2109919919, ΦΑΞ.
2109940218.- e-mail. venakis@has.com.gr, δεν κατέθεσε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001/2008 του συμμετέχοντα ή του εργοστασίου κατασκευής των σάκων απορριμμάτων.
Κατόπιν αυτού, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2. του παραρτήματος
Β. ειδικοί όροι διαγωνισμού και παραγράφου α)Τεχνικές Προδιαγραφές, της διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό του παραπάνω υποψήφιου προμηθευτή από τη συνέχιση της
διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του.
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου
προμηθευτή, , ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ &
ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483,
e-mail. panvalplasts@yahoo.gr, που κατέθεσε πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών και τεχνικής
προσφοράς.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης της οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του κατά
αναλογούντος Φ.Π.Α.

24%, προσφορά συνολικής τελικής αξίας 42.084,36 €, η οποία συμφωνεί

πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ,της με αριθμό 5617/10-02-2017 Διακήρυξης της Διεύθυνσης
Οικονομικής του Δήμου Ιλίου.
Έτσι η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η παραπάνω οικονομική προσφορά είναι
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σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με αριθμό 5617/10/02/2017 διακήρυξης του
Δήμου Ιλίου και προτείνει προς την οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του υποψήφιου προμηθευτή ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651,
ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με
προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 42.084,36 €, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης ,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν.
3852/2010
Β. Εγκρίνει:
Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την
«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω προμήθειας
την ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ &
ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483,
e-mail. panvalplasts@yahoo.gr, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης και σωστή, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 42.084,36 €.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
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αποφασίζον διοικητικό όργανο.
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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