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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 28-11-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 24111/22-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση σύναψης σύµβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο 
παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο 
υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, λόγω 
αποκλειστικότητας , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης , συγκρότηση 
της επιτροπής διαπραγµάτευσης   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Αθανάσιος Τουρτουρης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του κ Αθ. 
Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο οµόφωνα τα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί , έθεσε υπόψη τους την υπ’αριθµ 24662/28-11-2019 εισήγησή του η οποία έχει ως εξής: 
 «Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και 
διαγωνισµών, για 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. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και 
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 

ΑΔΑ: 6ΑΧ6ΩΡ6-ΡΥΡ



Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […]β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 
κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις 
υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η 
απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων της σύµβασης» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, µε την παράγραφο 3, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την 
παράγραφο 6, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή 
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες και 
αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης, 
όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της 
σύµβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται µε βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές όργανο, το 
οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που 
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν 
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη σύναψης της σύµβασης διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης  µε τίτλο ‘Ένα 
Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι «Christmas 
Dream», στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος’. Η συγκεκριµένη καλλιτεχνική εκδήλωση είναι 
πρωτότυπο, αυθεντικό έργο και µοναδική δηµιουργία  του διοργανωτή Γεωργίου Λούβαρη του Νικολάου, όπως 
αποδεικνύει η υπ’ αρ. 354/22-11-2019 πράξη κατάθεσης εγγράφου του συµβολαιογράφου Ζαχαρία ∆. 
Κολωνιάρη.  Η πρωτότυπη αυτή ιδέα, περιέχει σκηνικά κουστούµια και παραστάσεις τα οποία διαχειρίζεται µόνο 
ο ίδιος και στα οποία συµπεριλαµβάνονται: 

• το καράβι «Christmas Dream» 

• το υποδηµατοποιείο των ξωτικών 

• το δέντρο που µιλάει και  

• παραστάσεις όπως «Η µπουγάδα των ξωτικών» , «το εργαστήρι παπιγιόν» και «οι αλµυροί 
κουραµπιέδες» 

Η συγκεκριµένη διοργάνωση  αφορά µοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση, η απόκτηση της οποίας  µπορεί να γίνει 
µόνο µε προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 
σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 
Η υπηρεσία ∆ιοικητικών υπηρεσιών  του ∆ήµου συνέταξε τις από 26-11-2016 Τεχνικές προδιαγραφές για την 
ανωτέρω υπηρεσία διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση. 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
74.400,00 ευρώ. Στον ΚΑ 15.6471.0002 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 έχει εγγραφεί εξειδικευµένη 
πίστωση ποσού 74.400,00 ευρώ, για «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Κατασκευές, Σκηνικά, 
παραστάσεις) 
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Με την 991/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µας, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω 
δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση της σύναψης της 
σύµβασης διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης  µε τίτλο ‘Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της 
χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι «Christmas Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο 
µαγεµένο δάσος’ µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων της διαπραγµάτευσης.» 
Θέτω υπόψη σας την τεχνική περιγραφή καθώς και το σχέδιο της πρόσκλησης όπως αυτά συντάχτηκαν από την 
∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών.     
Ως εκ τούτου καλούµαστε να αποφασίσουµε την έγκριση σύναψης σύµβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το 
µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος, µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας , την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, να 
καταρτίσουµε τους όρους της πρόσκλησης  και να συγκροτήσουµε την επιτροπή διαπραγµάτευσης.   
Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου διατύπωσε την άποψη ότι λόγο του εσπευσµένου και κάτω από την πίεση του χρόνου 
αδυνατεί να ψηφίσει την ανωτέρω εισήγηση.   
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά.  

Αριθµ. απόφ.125/2019 
   
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροπ/καν και ισχύει 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύoυν  
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 24658/28-11-2019 πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 19REQ 005931275)  
- τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στους οικείους ΚΑ του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 
- την τεχνική περιγραφή της καλλιτεχνικής υπηρεσίας 
- την ανωτέρω εισήγηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα 
Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas 
Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος. µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της καλλιτεχνικής υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση. 
3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, µε τίτλο: «Ένα 
Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas 
Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος», ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη σύναψη της σύµβασης διοργάνωσης της καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης  µε τίτλο ‘Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο 
στο καράβι «Christmas Dream», στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος’ στην επιχείρηση σας.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύµβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ……….. απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ∆ηµάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
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παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης. 

Με την υπ’ αριθ. ………. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η ανάθεση µε διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης λόγω αποκλειστικότητας (στόχος της σύµβασης είναι η  απόκτηση µοναδικής 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης) β) οι όροι της διαπραγµάτευσης και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, οι 
οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της και έως της 6-1-2020. 

Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 32 και 32α. 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Γραφείο Προµηθειών  του ∆ήµου µας σχετική τεχνική και οικονοµική 
προσφορά για την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την  …./……/…….. 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου.  

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή τους. 

δ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 
ή αίτησης συµµετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την 
έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 
Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Λοιποί όροι: 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης αναλυτική Τεχνική Έκθεση για κάθε ηµέρα εκδηλώσεων όπου, 
υποχρεωτικά, θα αναφέρεται: 

• τον προσφερόµενο εξοπλισµό  , 

• τον τρόπο που θα εγκατασταθεί – τοποθετηθεί όλος ο εξοπλισµός, 

• τις ειδικότητες και το πλήθος (ανά ειδικότητα) του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, 

• τον χρονικό προγραµµατισµό εκτέλεσης της υπηρεσίας, 

• οτιδήποτε άλλο κρίνουν απαραίτητο για την τεκµηρίωση της επαγγελµατικής, οργανωτικής, οικονοµικής 
ικανότητας του υποψηφίου για την υλοποίηση της υπηρεσίας  

Άλλα δικαιολογητικά 
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Προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, από το οποίο αποδεικνύεται η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας  συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  ότι θα τηρείτε απαρέγκλιτα τις διατάξεις , της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή 
την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 
ασφάλειας εργαζοµένων κλπ. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  ότι θα προβείτε πριν την έναρξη των εργασιών σε σύναψη σύµβασης µε 
αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία που θα αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης  (για ατυχήµατα 
που τυχόν συµβούν από πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.   
4. Συγκροτεί την τριµελή Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης, ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τσιπρας ∆ηµήτριος και αναπληρωµατικός του ορίζεται η Βλαχοδηµου 
∆έσποινα  
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόµενο 
όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).  

    Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου ψήφισε αρνητικά.  
 

                                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  125/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Αθανάσιος Τουρτουρης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

Α/Α Τακτικά µέλη Ιδιότητα 

1 Τσιπρας ∆ηµήτριος  ∆/ντης ∆/κων – Οικ/κων 
Υπηρεσιων 

2 Αγγελιδης Σαββας ∆Ε ∆/κου 

3 Λαµπριανιδου Πελαγια  ΠΕ ∆/κου – Οικ/κου 

 Αναπληρωµατικά Μέλη  

1 Βλαχοδηµου ∆έσποινα  ΠΕ ∆/κου  

2 Αµανατιδης Γρηγόρης  ∆Ε ∆/κου 

3 Σερσεµη Αναστασία  ∆Ε ∆/κου 
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