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Αριθµός απόφασης:  404/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 
 
 

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα  Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 51687/17-11-2015 γρα-
πτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 )  
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη : 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

    1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

               Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειά-
δης Αναστάσιος. 
 

             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσι-
ας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

Κατακύρωση �ρακτικών του ανοι-

κτού διαγωνισµού µε κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για  

την ανάθεση εργασιών καθαριότη-

τας δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 

∆ράµας. 
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          Μετά από πρόταση του  µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, 
προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής 
και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «την 
Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµη-
λότερη τιµή για  την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
∆ράµας» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφα-
σης.  
 

           Στη συνέχεια ο προεδρεύων, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
52702 / 20 -11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Τµήµατος ∆ιοικη-
τικής Μέριµνας του  ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 

             Σχετ:  
α) Η µε αριθµό 422/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας. 
β) Η µε αριθµό 336/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ή-
µου ∆ράµας.  
         Σας στέλνουµε το φάκελο δικαιολογητικών του από 05/11/2015 ανοικτού διαγωνι-
σµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «ανάθεση εργασιών καθα-
ριότητας δηµοτικών κτιρίων» ∆ήµου ∆ράµας κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2016 
έως 31/12/2016 και τα πρακτικά  Νο1 και Νο2 των συνεδριάσεων της επιτροπής διενέρ-
γειας του εν λόγω διαγωνισµού ο οποίος διεξήχθη µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
Από τη διενέργεια του διαγωνισµού αναδείχθηκε µειοδότης η Τσελεµπή Βαρβάρα 
(Α.Φ.Μ. 119884387 ) της οποίας η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 
179.499,99 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ετησίως, ενώ ο αρχικός προϋπο-
λογισµός είναι 180.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.  
Παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και τη συγκρό-
τηση τριµελούς επιτροπής  (τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη) αποτελούµενης από υ-
παλλήλους του ∆ήµου για την αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του αναδόχου σύµφωνα µε την παρ. 5.3  της ∆ιακήρυξης» .     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 11-11-2015 και ώρα 10:00, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 

1) Λαλές Ευστράτιος 
2) Καρβουνίδου Βασιλική 
3) Κουτσιανάς Νικόλαος 
 

δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση 
εργασιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών για το έτος 2015 σύµφωνα µε την 
υ�’αριθµ. 332/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α-
∆Α:ΩΛ5ΧΩ9Μ-Υ94) �ροχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού, µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δη-
µοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστηµα α�ό 1/1/2016 – 31/12/2016, σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζονται στην υ�’αριθµ. 45393/15-10-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµο-
σίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρο-
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νικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 17413. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβο-
λής των �ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 5-11-2015 και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η ε�ιτρο�ή �ροέβη στην ηλεκτρονική α�οσφράγιση των 
�ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα δια�ιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και 
κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβασης) ε�έλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 17413 και 
δια�ίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος α�ό το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και 
αφετέρου ότι έχουν υ�οβληθεί εµ�ρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά �ου αναφέ-
ρονται στη συνέχεια, �ροσφορές α�ό τους �αρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

  

α/α Προµηθευτής 
Ηµ/νία & ώρα Υ�οβο-

λής �ροσφοράς 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 04/11/2015 08:42:56 

2 Τσελεµ�ή Βαρβάρα 05/11/2015 16:28:47 

 

Η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής α�οσφράγισης δεν 
ήταν δυνατή η �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των 
µελών της Ε�ιτρο�ής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα 
του συστήµατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό 
�ρόσβασης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθούν οι �ροσφορές. Αµέσως µετά την �αρα-
�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων δύο εκ των µελών 
της Ε�ιτρο�ής), οι �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα α�οσφραγίσθηκαν 
οι υ�οφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική �ροσφορά» των �ροσφορών µε 
α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό τους. Ε�ισηµαίνεται 
ότι οι υ�οφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν α�οσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε 
τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτοί θα α�οσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο 
του ∆ιαγωνισµού. 
 

Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών και ειδικότερα των υ�ο-
φακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Ε�ιτρο�ή δια�ίστωσε 
ότι οι �ροσφορές είχαν λάβει α�ό το σύστηµα, τους �αρακάτω αναφερόµενους µοναδι-
κούς α/α συστήµατος: 

 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 22250 

2 Τσελεµ�ή Βαρβάρα 22365 

 

Ε�ίσης, αναφορικά µε το �εριεχόµενο των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει 
ότι αυτές �εριελάµβαναν τους σχετικούς �ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 
διάφορα ε�ισυνα�τόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των ο�οίων εξήχθησαν 
α�ό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά για κάθε µία �ροσφορά, ως εξής: 

 

Α. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 22250 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την Πάντσιου Ελισάβετ: 
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 Με το υ�’αριθµ. 49560/9-11-2015 διαβιβαστικό έγγραφό της η Πάντσιου Ελισά-
βετ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδο-
θεί/συνταχθεί α�ό την ίδια. 
 

Β. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 22365 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την Τσελεµ�ή Βαρβάρα: 
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Με το υ�’αριθµ. 49561/9-11-2015 διαβιβαστικό έγγραφό της η Τσελεµ�ή Βαρβά-

ρα �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδο-
θεί/συνταχθεί α�ό την ίδια. 

Κατά τον έλεγχο της �ληρότητας των δικαιολογητικών η ε�ιτρο�ή  δια�ίστωσε 
ότι και οι δύο διαγωνιζόµενοι υ�έβαλαν �λήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ο-
ρίζονται στη διακήρυξη. 
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Οι φάκελοι των οικονοµικών �ροσφορών των διαγωνιζόµενων θα α�οσφραγι-

σθούν την ηµεροµηνία και ώρα �ου θα κοινο�οιηθεί σε αυτούς µετά την �άροδο του 
χρονικού διαστήµατος �ου �ροβλέ�εται για την υ�οβολή ενστάσεων. 
         

      Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των κάτωθι διαγωνιζόµενων: 
 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 22250 

2 Τσελεµ�ή Βαρβάρα 22365 

 

Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  η Ε�ιτρο�ή έλυσε την συνεδρίαση.   
 
Για δια�ίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού α-

ναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Λαλές Ευστράτιος              Καρβουνίδου Βασιλική           Κουτσιανάς Νικόλαος 

  

                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 17-11-2015 και ώρα 10:00, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 

1) Λαλές Ευστράτιος 
2) Καρβουνίδου Βασιλική 
3) Κουτσιανάς Νικόλαος 
 

δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση 
εργασιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών για το έτος 2015 σύµφωνα µε την 
υ�’αριθµ. 332/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α-
∆Α:ΩΛ5ΧΩ9Μ-Υ94) �ροχωρήσαµε στην α�οσφράγιση των οικονοµικών �ροσφορών 
του  ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 
ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστηµα α�ό 
1/1/2016 – 31/12/2016, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υ�’αριθµ. 45393/15-10-
2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 17413.  

Σύµφωνα µε το υ�’ αριθµ. 50675/12-11-2015 �ρακτικό No1 της ε�ιτρο�ής δια-
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γωνισµού, οι �ροσφορές οι ο�οίες είναι �λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της δια-
κήρυξης και κατά συνέ�εια συµµετέχουν στο στάδιο α�οσφράγισης των οικονοµικών 
�ροσφορών είναι οι ακόλουθες: 

 

α/α Προµηθευτής 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 Πάντσιου Ελισάβετ 22250 

2 Τσελεµ�ή Βαρβάρα 22365 

 
Η ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής α�οσφράγισης 

των οικονοµικών �ροσφορών δεν ήταν δυνατή η �ρόσβαση στο �εριεχόµενο τους. 
Στη συνέχεια δύο εκ των µελών της Ε�ιτρο�ής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας 
χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και 
κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβασης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθούν οι οικονο-
µικές �ροσφορές. Αµέσως µετά την �αρα�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστη-
µα των δια�ιστευτηρίων δύο εκ των µελών της Ε�ιτρο�ής), οι οικονοµικές �ροσφορές 
α�οσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα α�οσφραγίσθηκαν οι υ�οφάκελοι «Οικονοµική 
Προσφορά» των �ροσφορών �ου συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού µε 
α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό τους. 
1. Όσον αφορά το �εριεχόµενο της οικονοµικής �ροσφοράς της Πάντσιου Ελισάβετ, 
η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι αυτή �εριελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύ�ωση «Οικο-
νοµική Προσφορά Προµηθευτή» και τον �ίνακα ανάλυσης κόστους ψηφιακά υ�ο-
γεγραµµένο. Η εκτύ�ωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή»  και ο �ίνακας 
ανάλυσης κόστους έχουν αναλυτικά, ως εξής: 
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2. Όσον αφορά το �εριεχόµενο της οικονοµικής �ροσφοράς της Τσελεµ�ή Βαρβάρα, 
η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι αυτή �εριελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύ�ωση «Οικο-
νοµική Προσφορά Προµηθευτή» και τον �ίνακα ανάλυσης κόστους ψηφιακά υ�ο-
γεγραµµένο. Η εκτύ�ωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή»  και ο �ίνακας 
ανάλυσης κόστους έχουν αναλυτικά, ως εξής: 
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Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η ε�ιτρο�ή λαµβάνοντας υ�όψη: 
 

• την υ�’ αριθ. 45393/15-10-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το υ�’ αριθµ. 50675/12-11-2015 �ρακτικό No1 της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού. 

• τις �ροσφερόµενες τιµές 

• το άρθρο 19 του Π∆ 28/80  

• το ότι η �ροσφερόµενη τιµή βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικά �ροϋ-
�ολογιζόµενου �οσού ύψους 180.000,00 € συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση του διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτι-
κών κτιρίων για το χρονικό διάστηµα α�ό 1/1/2016 – 31/12/2016, στην Τσελεµ�ή 
Βαρβάρα καθότι �ροσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 

Η �ροσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο �οσό των 145.934,95 € ετησίως, µη συ-
µ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η �ροσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο �οσό 
των 179.499,99 € 
 

Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  η Ε�ιτρο�ή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για δια�ίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται ως εξής: 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Λαλές Ευστράτιος          Καρβουνίδου Βασιλική            Κουτσιανάς Νικόλαος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας 

υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 

� Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά 1 (από 11-11-2015) και 2 (από 17-11-
2015) του ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 
ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας µε ανάδοχο την 
Τσελεµπή Βαρβάρα (Α.Φ.Μ. 119884387), για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2016 έως 
31-12-2016, καθόσον η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφερό-
µενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 145.934,95 € ετησίως, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 179.499,99 €. 
� Συγκροτεί τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από υπαλλήλους του ∆ήµου, για την 
αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ως εξής: 
Τακτικά µέλη 
1. Αρβανιτίδης Ευστράτιος, ΠΕ Τεχνολόγων Γεωλόγων  

2. Λαλές Ευστράτιος , ΠΕ Γεοπόνων 

3. Οικονόµου Φαίδρα, ∆Ε ∆ιοικητικών 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1.  Αθανασίου Αιµίλιος, ΠΕ ∆ιοικητικών  

2.    Χασερόπουλος Αναστάσιος, ∆Ε ∆ιοικητικών 

3.    Σαµαρά Ιορδάνα, ΠΕ ∆ασολόγων 
         

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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