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από το πρακτικό της 22
ης

/8-12-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα ΕΗΔ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού 

για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015. 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 8/12/2014, ώρα 1:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

16410/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης Πρόεδρος  2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

Απόντες 
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και ο δημοτικός ταμίας κ. Γώγος 

Γρηγόριος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού 

για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:  
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«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N. 3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των 

Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων δημοσίου δικαίου και 

των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 

(Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των 

αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η 

αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας 

από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 

(Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..6. Στις 

περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

Το είδος του διαγωνισμού β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς 

προμήθεια υλικών, τυχόν παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού, καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για 

μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών. γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των 

υλικών και τις τυχόν δοκιμασίες που θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα έχουν καθορισθεί στις 

οικείες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους. δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον 

αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, από την οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσόν που τυχόν 

χρειάζεται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του 

ποσού αυτού. ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και 

τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. στ) Το νόμισμα της 

προσφερόμενης τιμής. ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των 

εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. η) Την πηγή της χρηματοδότησης και 

τον τρόπο πληρωμής. θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του 

κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία 

απαιτεί από τους προμηθευτές. ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την 

κατακύρωση της προμηθείας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά 

καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. ια) Την 

προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου (δ) της παραγράφου 

αυτής, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες 

πρέπει να έχουν συνταχθεί. ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία 

επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία 

παραλαβής της προκήρυξης από την παραπάνω υπηρεσία, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται. ιγ) Τη 

διάρκεια ισχύος των προσφορών ιδ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον 

κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. Όταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθείας είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο των 200.000 ECU, εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα 

της περίπτωσης Α του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού….» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική 

προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε 

τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των 

αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του 

άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και 

των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής 
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ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες 

επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της 

διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. 

Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από 

τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί 

διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από 

την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη 

της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που 

ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο 

νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη 

υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. 

 

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται 

από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού 

απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το Ν. 4111/13: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 

γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, 

των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 

Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».  

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο Αγιάς οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του και τα Νομικά του Πρόσωπα, συντάχθηκε η με αριθμό 22/2014 μελέτη από το 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών (για το έτος 2015) για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά 

κ.λ.π.), καθώς και τη θέρμανση των εγκαταστάσεων, του Δήμου και των κάτωθι Νομικών Προσώπων 

(φορέων):  

1. Δήμος Αγιάς (σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας 

208/2014 – ΑΔΑ:ΩΔΠ2Ω6Ι-ΙΧΚ)  

2. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  

3. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

4. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης  

5. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

Στην με αριθμό 22/2014 μελέτη περιλαμβάνεται το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας και το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων (λοιπών φορέων υλοποίησης της προμήθειας) για το έτος 2015, ανέρχεται στο ποσό των 

323.505,04 ευρώ (263.012,23 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 60.492,81 ευρώ) και χρηματοδοτείται από 

τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015, βαρύνοντας τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις στους 

Κωδικούς Εξόδων των φορέων. Στις δε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, το προϋπολογιζόμενο κόστος 

καλύπτεται από τις λειτουργικές τους δαπάνες.  
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Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2015, έχουν προβλεφθεί οι κάτωθι 

πιστώσεις, οι οποίες αναφέρονται ανά κωδικό αριθμό εξόδου, τίτλο και ποσό στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17.000,00 

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 17.000,00 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 61.100,00 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 15.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 83.900,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 25.000,00 

02.35.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 224.000,00 

 

 Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες 

στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, 

αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 

του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 

προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες 

αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 

2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 

30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 

εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο 

Δήμαρχος.  

 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2015, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και έχει υποβληθεί για 

έλεγχο στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την 

διάθεση των πιστώσεων της προμήθειας και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της και να 

καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και του όρους του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 και 

το άρθρο 4, παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής: 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δήλωσε ότι: «Εισάγετε το θέμα εκτός 

ημερησίας διάταξης και δεν είχα τη δυνατότητα να μελετήσω τα στοιχειά που προσκομίζετε. Εκ πρώτης 

όψεως όμως θεωρώ αναιτιολόγητες και αδικαιολόγητες τις ποσότητες της μελέτης, η οποία άλλωστε 

δεν επιχειρεί καν να τις αιτιολογήσει. Λείπουν άλλωστε τα έργα από τον προϋπολογισμό, ακόμα και η 

καθαριότητα έχει δοθεί σε ιδιώτη, επομένως το ερώτημα γιατί τόσα καύσιμα παραμένει αναπάντητο. 

Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- το άρθρο 4 του Ν. 2286/95, 

- τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ, 
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- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 

6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και έχει υποβληθεί για έλεγχο στη 

Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 208/2014 (ΑΔΑ:ΩΔΠ2Ω6Ι-ΙΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2015», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06, 

- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική 

Επιτροπή ενέκρινε τη συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- την τοποθέτηση του μέλους της επιτροπής κου Τριανταφύλλου Αθανασίου, 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

1. Διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως αυτές αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17.000,00 

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 17.000,00 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 61.100,00 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 15.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 83.900,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 25.000,00 

02.35.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 224.000,00 

 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών», όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 22/2014 Μελέτη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

                                                            

3. Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. 

 

4. Καθορίζει τους όρους του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με 

αριθμό 22/2014 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφισε το μέλος της Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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