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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας 
e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο 
Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη 
τακτικό μέλος, 6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 
8)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος προσήλθε η κ. Χατζή Ελένη, τακτικό 
μέλος και αποχώρησε η κ. Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος της. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. Τσομπάνογλου 
Φώτιος τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
 Ο Πρόεδρος εισάγει το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και του 
οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», αναφορικά με την ετήσια προμήθεια 
καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 22008/17-9-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Έχοντας υπόψη : 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως των 

άρθρων 158 & 160 σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες και την πληρωμή τους σε 

περίπτωση μη έγκρισης του νέου προϋπολογισμού. 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

ΑΔΑ: ΨΠΤΨΩΚΥ-Φ6Σ



 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 τον π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 τον άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 

11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη 

διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 

 Το Π.Δ.80/2016  

 Τον Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171-Τεύχος Α)                                       

 το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 

τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, 

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]» 

 Την υπ’ αριθ. 8/19-01-2021 και 110/30-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με την Επιτροπή Παρακολούθησης και εκτέλεσης Προμηθειών που συγκροτήθηκε 

βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 

 Τα με αριθ. πρωτοκόλλου 20634/14-9-2021 έγγραφα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Την με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 σύμβαση του Δήμου Νέας Ιωνίας και  του 

οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH» με Α.Φ.Μ. 123109681 Δ.Ο.Υ 

Γαλατσίου και έδρα την Αχαρνών 350-Αθήνα Τ.Κ.11145 

 Tην με αριθ. 370/15-12-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 

Αναδείχθηκαν οι Οριστικοί Ανάδοχοι. 

 Το Ν.4412/2016 και κυρίως το άρθρο 201 σύμφωνα με το οποίο για την τροποποίηση 

σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (δηλαδή της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας) & το άρθρο 206.  

 Το Ν.4412/2016 και κυρίως το άρθρο 132 παραγρ.2 σύμφωνα με το οποίο : 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως 
δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 
κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών 
και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται 

βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 Την υπ’ αριθ.Πρωτ.2700/21-1-2021 κοινοποίηση επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου 

με την οποία μας κοινοποιεί την με αριθ.4/2021 πράξη και με την οποία εγκρίνεται η 

υπογραφή των συμβάσεων που προέκυψαν από την αριθ.370/2020 πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής μετα τον προ συμβατικό έλεγχο που ασκήθηκε. 

 Το άρθρο 7 της με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 σύμβαση του Δήμου Νέας Ιωνίας και  του 

οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH» με Α.Φ.Μ. 123109681 Δ.Ο.Υ 

Γαλατσίου και έδρα την Αχαρνών 350-Αθήνα Τ.Κ.11145 

ΑΔΑ: ΨΠΤΨΩΚΥ-Φ6Σ



 Το με αριθ.20634/14-9-2021 πρωτοκόλλου έγγραφο-ορθή επανάληψη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Την με αριθ.πρωτ.487/21922/16-9-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 

της Δημάρχου Νέας Ιωνίας. 

 Το από 15-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής με την 

γνωμοδότηση για την τροποποίηση της σύμβασης. 

 Την με αριθ. πρωτ.21891/16-9-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών στη Δήμαρχο 

Νέας Ιωνίας για τεκμηριωμένο αίτημα. 

 Το με αριθ. πρωτ.21924/16-9-2021 τεκμηριωμένο αίτημα. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω καλείται 

να λάβει σχετική απόφαση: 
Α) Έγκριση του από 15-09-2021 πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής & παρακολούθησης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/19-01-2021 και 
110/30-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο προτείνει την 
τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου 
Νέας Ιωνίας και του Οικονομικού φορέα με την Επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. 
XATZAKH». 

 
Β) Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 η οποία έχει 
υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Οικονομικού φορέα με την Επωνυμία 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH»,  που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 350 -Αθήνα με ΑΦΜ: 
123109681, ΔΟΥ: Γαλατσίου, Τ.Κ.11145, για την προμήθεια καυσίμων, με την αύξηση των 
ποσοτήτων σε λίτρα και στα αντίστοιχα ποσά, για την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, 
συνολικού ποσού 3.805,32 ευρώ που θα επιβαρύνουν για τον προϋπολογισμό του έτους 
2021, με το ποσό των 1.289,39 ευρώ και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 
με το ποσό των 2.515,93 ευρώ, με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης και 
συνοψίζεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ

Υ 

Κ.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Α ΛΙΤΡΑ 

2021 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Α ΛΙΤΡΑ 
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ΣΥΝΟΛ
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ΛΙΤΡΩ

Ν 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΤΙΜΗ  

ΛΙΤΡΟΥ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΑΝΩΤΑΤ

Ο ΥΨΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ

Σ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

ΕΚΠΤΩΣ

ΗΣ 

Αμόλυβδ

η βενζίνη 

50.6641.00

01 
759 1481 2.240 1,37 3.068,80 

1%  ΣΥΝΟΛΟ         3.068,80 

Φ.Π.Α. 24% 736,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.805,32 

 

 ως την 11η Μαρτίου 2022 η μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού ποσού 341.828.95 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. που ήταν η αρχική σύμβαση και του επιπλέον ποσού 
3.805,32 ευρώ οπότε και θα λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Αναλυτικότερα: 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κ.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΛΙΤΡΑ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΛΙΤΡΟΥ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

Αμόλυβδη βενζίνη 50.6641.0001 759 1,37 1.039,83 

 ΣΥΝΟΛΟ     1.039,83 

Φ.Π.Α. 24% 249,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.289,39 

 

ΑΔΑ: ΨΠΤΨΩΚΥ-Φ6Σ



 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κ.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΛΙΤΡΑ 2022 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΛΙΤΡΟΥ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

Αμόλυβδη βενζίνη 50.6641.0001 1481 1,37 2.028,97 

 ΣΥΝΟΛΟ     2.028,97 

Φ.Π.Α. 24% 486,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.515,93 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 22008/2021 εισήγηση, 
 Το από 15-9-2021 πρακτικό, 
 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 22008/2021 εισήγηση.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Α. Εγκρίνει το από 15-09-2021 πρακτικό που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής & παρακολούθησης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/19-01-2021 και 
110/30-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο προτείνει την 
τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου 
Νέας Ιωνίας και του Οικονομικού φορέα με την Επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. 
XATZAKH». 

 
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 η οποία έχει 
υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Οικονομικού φορέα με την Επωνυμία 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH»,  που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 350 -Αθήνα με ΑΦΜ: 
123109681, ΔΟΥ: Γαλατσίου, Τ.Κ.11145, για την προμήθεια καυσίμων, με την αύξηση των 
ποσοτήτων σε λίτρα και στα αντίστοιχα ποσά, για την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, 
συνολικού ποσού 3.805,32 ευρώ που θα επιβαρύνουν για τον προϋπολογισμό του έτους 
2021, με το ποσό των 1.289,39 ευρώ και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 
με το ποσό των 2.515,93 ευρώ, με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης και 
συνοψίζεται ως εξής: 
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Ο 

ΕΚΠΤΩΣ

ΗΣ 

Αμόλυβδ

η βενζίνη 

50.6641.00

01 
759 1481 2.240 1,37 3.068,80 

1%  ΣΥΝΟΛΟ         3.068,80 

Φ.Π.Α. 24% 736,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.805,32 

 

ΑΔΑ: ΨΠΤΨΩΚΥ-Φ6Σ



 ως την 11η Μαρτίου 2022 η μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού ποσού 341.828.95 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. που ήταν η αρχική σύμβαση και του επιπλέον ποσού 
3.805,32 ευρώ οπότε και θα λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Αναλυτικότερα: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κ.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΛΙΤΡΑ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΛΙΤΡΟΥ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

Αμόλυβδη βενζίνη 50.6641.0001 759 1,37 1.039,83 

 ΣΥΝΟΛΟ     1.039,83 

Φ.Π.Α. 24% 249,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.289,39 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κ.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΛΙΤΡΑ 2022 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΛΙΤΡΟΥ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 

Αμόλυβδη βενζίνη 50.6641.0001 1481 1,37 2.028,97 

 ΣΥΝΟΛΟ     2.028,97 

Φ.Π.Α. 24% 486,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.515,93 

     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
 

   
 
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΤΨΩΚΥ-Φ6Σ
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