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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 29/7/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ. 7182

Αριθ.Αποφ.: 41/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/29-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ : «Έγκριση της αριθμ. 18/2019 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση

των όρων για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον
αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου
(Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)» .
Σήμερα την 29 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 6894/24-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε
με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ
ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΜΕΛΟΣ

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και
κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα Βασιλική
χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 24/7/2019
γραπτή Έκθεση του άρθρου 341 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσα
κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία
«Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)», συνολικού ποσού 2.701,96 €.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Λίμνη, 24 Ιουλίου 2018
Αρ. Μελετης: 18/2019
Προς
1)
2)

Οικονομική Επιτροπή
Κο Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 341 ΤΟΥ Ν4412/2016»
ΕΡΓΟ: Κατεπείγουσα Κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην
παραλία ΄΄Αμμίτσα΄΄ Μαντουδίου (Πολιτική Προστασία, Έκτακτη Ανάγκη).
Κατόπιν
1. Της κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως , Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας από τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (απόφαση αρ.πρωτ. 6923/30-09-2018
και αρ. πρωτ. 2228/19-03-2019).
2. Του υπ΄ αρίθμ. 6074/3-7-2019 έγγραφο Δημάρχου με θέμα :«Λήψη άμεσων, καθ ύλη αρμοδιότητας,
μέτρων πολιτικής προστασίας και κατασκευή περίφραξης για την αποφυγή απώλειας ανθρώπινων ζωών
στην σε εξέλιξη αποκόλληση βράχων στην παραλία αμμίτσα Μαντουδίου».
3. Του υπ΄αριθμ. 2131.1/2015/13-06-2019 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Μαντουδίου.
4. Του υπ΄αριθμ. 61393/Ιούλιος 2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας με θέμα
«Απάντηση για επείγουσα σήμανση και απομάκρυνση βράχων λόγω αποκόλλησης»
5. Της κατεπείγουσας περίστασης, η συνολική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσό των
2.701,96 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, θα βαρύνει Κ.Α, του Προϋπολογισμού του έτους
2019 ο οποίος Κ.Α, θα δημιουργηθεί στην πρώτη αναγκαία αναμόρφωση (τροποποίηση) του
Προϋπολογισμού με την εγγραφή της σχετικής πίστωσης. (παρ.7 του άρθρου 158 του ΚΔΚ,ν.3463/06)
λόγω του ότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευής του έργου.
4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπου αναφέρεται ότι «η διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση … μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε από τις
κατωτέρω περιπτώσεις : …), η περίπτωση γ’, κατά την οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
«στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται
οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη.».
5. Της αυτοψίας που έλαβε χώρα στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε, ότι στην παραλία «Αμμίτσα», η οποία
είναι όμορη της Παραλίας «Κυμασίου» και μεταξύ αυτών των δύο παραλιών, σε πετρώδη λοφίσκο, είναι σε
εξέλιξη φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει ανά πάσα στιγμή αποκόλληση τεράστιων βράχων και να
υπάρξει ανείπωτη τραγωδία αφού στο σημείο αυτό συχνάζουν λουόμενοι.
διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αποκόλληση βράχων και να υπάρξει ανείπωτη τραγωδία αφού στο
σημείο αυτό συχνάζουν λουόμενοι.
Στο σημείο δεν υπάρχει καθορισμός αιγιαλού και Παραλίας και ο δήμος ζήτησε να του επιτραπεί να προβεί
σε περίφραξη από πιστώσεις πολιτικής προστασίας .
Και
Επειδή κρίνεται υψίστης σημασίας και μεγάλης προτεραιότητας από την υπηρεσία μας η άμεση λήψη
μέτρων, κατασκευής περίφραξης για τον αποκλεισμό και την σήμανση του επικίνδυνου σημείου και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, προτείνεται να κινηθεί η διαδικασία απευθείας ανάθεσης
και εκτέλεσης του έργου βάση του άρθρου 32 του Ν4412/2016 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Ο Προϊστάμενος ΤΥ
Γερογιάννης Γιώργος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η αριθμ. 18/2019 μελέτη για την κατεπείγουσα κατασκευή του
έργου διότι συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι πολιτικής προστασίας για την προστασία των
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λουόμενων δεδομένου ότι βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και πρέπει να γίνει
σήμανση και αποκλεισμός του εν λόγω σημείου ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεση του έργου και επειδή η ανάγκη προέκυψε σε γεγονότα
απρόβλεπτα και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από ανοικτές,
κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, θα γίνει με την διαδικασία της
παρ. 2 του άρθρου 32, σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 .
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 32 του Ν.4412/2016
4. Την από 24/7/2019 γραπτή Έκθεση του άρθρου 341 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση
του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου
αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική προστασία –
έκτακτη ανάγκη)».
5. Το αριθμ. 6923/30-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που αφορά την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου ΛίμνηςΜαντουδίου-Αγίας Άννας.
6. Το αριθμ. 2228/19-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που αφορά την παράταση της κήρυξης σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου
Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας.
7. Τo αριθμ 1674/102056/3-7-2019 (ΑΔΑ:6ΙΙΖΟΡ10-Ξ7Ε) έγγραφο του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της 71/2019
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019).
8. Την αριθμ. 18/2019 μελέτη του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για τον
αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου (Πολιτική
προστασία – έκτακτη ανάγκη)» .».
Αποφασίζει

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αριθμ. 18/2019 μελέτη του έργου Κατεπείγουσα κατασκευή περίφραξης για
τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία «Αμμίτσα» Μαντουδίου
(Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη)», ποσού 2.701,96 € με Φ.Π.Α.
Β. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, αφού προηγηθεί πρόσκληση του
Δημάρχου με τα στοιχεία της μελέτης του έργου, την καταληκτική ημερομηνία, τον τόπο, την ώρα
προσέλευσης και ότι απαιτείται, σε τρείς (3) οικονομικούς φορείς που διαθέτουν τα προσόντα για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
του ως ανω έργου.
Η προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα απ’ ευθείας ανάθεσης (λόγω ορίου προϋπολογισμού) με
σφραγισμένες προσφορές στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι τοις
εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού της μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α) .
Γ. Εγκρίνει τους όρους της διαπραγμάτευσης ως κάτωθι :
1.
Για την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν ισχύουσες διατάξεις:
•
Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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•
Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010)
•
Νόμος 4555/2018.
•
Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)
•
Νόμος 4270/2014).
•
Άρθρο 107 § 9,15,52 Ν.4497/17
•
Ν.4605/ 19
•
Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)
•
Νόμος 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2016)
2.

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Πρόσκληση Δημάρχου
Προσφορά
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
Η Τεχνική περιγραφή
Η σύμβαση

3.
Τρόπος διεξαγωγής
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του
νόμου 4412/2016), αφού προηγηθεί πρόσκληση Δημάρχου με τα στοιχεία της μελέτης του έργου,
την καταληκτική ημερομηνία, τον τόπο, την ώρα προσέλευση και ότι απαιτείται, σε τρεις (3)
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν τα προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό να
υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
Η προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα απ΄ ευθείας ανάθεσης (λόγω ορίου προϋπολογισμού) με
σφραγισμένες προσφορές στον Προϊστάμενο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού τις μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) για το: έργο «Κατεπείγουσα
Κατασκευή περίφραξης για τον αποκλεισμό σημείου αποκόλλησης βράχων στην παραλία
΄΄Αμμίτσα΄΄ Μαντουδίου (Πολιτική προστασία – έκτακτη ανάγκη).»Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου, αυτοπροσώπως ή με
εκπροσώπους τους η ταχυδρομικός .
Η μελέτη και η απόφαση της Οικ. Επιτροπής διατίθενται από το γραφείο του αυτοτελούς
τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας, στο Μαντούδι όπου
οι κληθέντες οικονομικοί φορείς θα μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση,
καθώς και στο τηλ. 22273502117 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malian.gov.gr.
4.
Αναλυτικά θα υποβληθούν από όλους του διαγωνιζομένους επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
4.1. Εγγυητική συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν.
4412/2016, που ανέρχεται στο ποσό των Ενενήντα πέντε ευρώ #95,00€#.
4.2. Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο
της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση: α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου σε οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την
εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, β) δεν έχει κινηθεί η διαδικασία για την κήρυξη
πτώχευσης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια
διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, γ) δεν έχει διαπράξει
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πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
4.3.
Ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των
εργαζομένων τους (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, κλπ) κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
4.4. Φορολογική ενημερότητα προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν εκπληρώσει τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού
4.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το ότι: α) ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση
και έχει εκτιμήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα της εν λόγω εργασίας, έχει μελετήσει πλήρως όλα τα
στοιχεία του φακέλου που του δόθηκε για την κατάρτιση της προσφοράς του και ότι αναλαμβάνει
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, των λοιπών συμβατικών τευχών και την οικονομική προσφορά που υποβάλλει. β) η
προσφορά ισχύει για 90 ημέρες και ότι η προσφερόμενη τιμή που προκύπτει από την έκπτωση
ισχύει μέχρι την λήξη της εργασίας.
4.6. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας (να ισχύει κατά την
ημέρα του διαγωνισμού)
4.7. Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του απαιτείται
εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.
5. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλε για διάστημα ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερών,
μέσα στο οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα .
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεση του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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