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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 08-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ:
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ακονίδου Ελένη
2. Βάββας Φώτιος
3. Μάντζιος Στέφανος
4. Παππάς Αριστείδης
5. Λώλης Γεώργιος
6. Γιωτίτσας Θωμάς 
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος 

1. Βλέτσας Βασίλειος
2. Αϊβατίδης Ιωάννης
3. Τσίμαρης Ιωάννης
4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Νάστος Δημήτριος
6. Γκίζας Σπυρίδων

         
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 καθώς και την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε 
Σώμα, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 
12-04-2022 και ώρα 13:00 π.μ., με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ», έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) καθώς 
και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18959/2022 (ΦΕΚ 1547/Β’/02.04.2022).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση αποφάσεων που ελήφθησαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση της 04-04-2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες διοργάνωσης του 5ου ΕΤΑΠ στα Ιωάννινα του Διεθνούς 

Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
3. Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα έσοδα από τους 

ΚΑΠ μηνός Μαρτίου έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) 
με την επωνυμία «ΕΝΤΑΞΙΣ».

5. Συζήτηση επί αιτήματος κ. Γιογλάρη Τηλέμαχου για παράταση μίσθωσης καταστήματος  στη Λάρισα του 
Κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή».

6. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» 
από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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7. Ανάθεση της προμήθειας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια - αντικατάσταση σπασμένου υαλοπίνακα λόγω 
επικινδυνότητας στον 6ου όροφο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου (2) στην Αθήνα του Κληροδοτήματος 
Ελένης Ζωγράφου» - Διάθεση πίστωσης.

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».

9. Τροποποίηση της αριθμ.578/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση της θυρίδας του 
Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα και σκεύη του Κληροδοτήματος 
«Φερενίκης Καλούδη».

10. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Γενικός  καθαρισμός της διατηρητέας και ανακατασκευασμένης οικίας 
Φερενίκης Καλούδη του Κληροδοτήματος  Φερενίκης Καλούδη» - Διάθεση πίστωσης.

11. Ανάθεση δαπανών εκπαιδευτικής επίσκεψης του Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στο Μουσείο Ελληνικής 
Ιστορίας Παύλου Βρέλλη από το Κληροδότημα «Χαράλαμπου Θώμου» - Διάθεση πίστωσης.

12. Σύσταση παγίας  προκαταβολής έτους 2022 για Κοινότητες Δήμου Ιωαννιτών.
13. Έγκριση πρακτικού  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα του Δήμου» και  ανάδειξη οριστικού 
μειοδότη.

14. Έγκριση του αριθμ. 3/17.03.2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεφωνίας» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 149528) και ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου του διαγωνισμού.

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
γενική υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» έτους 2022, συνολικού προϋπολογισμού 
59.985,00 € με ΦΠΑ (Κ.Α. 20.6265.011).

16. Έγκριση του από 28-03-2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
(πλύσιμο γρασάρισμα & επισκευές ελαστικών)» (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 156696).

17. Έγκριση του από 07-04-2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά) των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Συνοδευτικά 
Μέτρα» της Πράξης: «’Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων’ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων», η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (κωδικοί πράξης ΟΠΣ 5000125 – ΟΠΣ 5029542) (Α/Α 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155375) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.  

18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για   μίσθωση  χώρου για την στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ιωαννιτών  (Α.Δ.Σ. 17/2022) - (ΠΑΡ. 1 ε΄ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010).

19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για   μίσθωση  χώρου για μετεγκατάσταση της Δημοτικής Αστυνομίας 
(Α.Δ.Σ. 307-2021)  - (ΠΑΡ. 1 ε΄ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010).

20. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση της δαπάνης με τίτλο: 
«Μίσθωση  μηχανημάτων  και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Ιωαννίνων», με ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων.

21. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση της δαπάνης με τίτλο: 
«προμήθεια υλικών εργοταξίου (πλάκες - κράσπεδα πεζοδρομίου, πλάκες – κυβόλιθοι, ξυλεία, σιδηρά  
εξαρτήματα, σιδηρός οπλισμός και πλέγμα, υδραυλικά υλικά)», με ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών δημοτικού φωτισμού στις οδούς Βηλαρά και Αρχ. 
Μακαρίου (επιχορήγηση αρ. 195, Ν. 4662/2020)».

23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – 
Ανατολικής».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και αναβάθμιση 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και πλατειών».

25. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Συντήρηση Υποδομών 
Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού».

26. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διαμορφώσεις πεζοδρόμων και οδών ήπιας 
κυκλοφορίας (περιοχή Τζαμί Καλούτσιανης)».

27. Έγκριση κατασκευής και όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Προσβασιμότητας Αγροτικού 
Οδικού Δικτύου Δήμου Ιωαννιτών».

28. Έγκριση κατασκευής και όρων δημοπράτησης του έργου: «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο 
Κατσικάς» ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας.

29. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των 
δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», εκτιμώμενης δαπάνης 60.000,00 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.

30. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
31. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 

ηλικίας 55-67 ετών».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

32. Έγκριση του από 5-4-2022 πρακτικού εξέτασης ένστασης, ακύρωση της αρ. 224/2022 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και ακύρωση της αρ. 18950/24.2.22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στον Δήμο Ιωαννιτών.

33.  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral 
Innovation in Cities» στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe και ειδικότερα της πρόσκλησης 
HORIZON-MISS-2021-CIT-02.

34. Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για τη δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο εξασφάλισης 
Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Ιωαννιτών».
      

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
35. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση 

ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 47/2022 απόφασης του Μονομελούς 
Εφετείου Ιωαννίνων. 

36. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την σύνταξη 
εξωδίκου και επίδοσή του εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά του μισθωτή Π. Ν. και του εγγυητή Π. Ν., 
και έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων,  αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές του από 
την εκμίσθωση του ακινήτου στην θέση «Πόρτες» Κοινότητας Μανωλιάσας  του Δήμου Ιωαννιτών.

37. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 17-
3-2022  αίτηση τoυ K. Γ., για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε τάφρο, επί  της οδού Κερκύρας στα 
Ιωάννινα   την 7-3-2022.

38. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 16-
3-2022  αίτηση τoυ Μ. Α., για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε λακκούβα, επί  της οδού Σταυρακίου 
στα Ιωάννινα   την 10-3-2022.
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39. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση 
ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ' αριθμ. 177/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα B΄ Τριμελές). 

40. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 
ΠΟΕ2/14-1-2022 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για την 
ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. ΑΓ115/21-12-2021 αγωγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κατά του Δήμου Ιωαννιτών, ενώπιον του 
παραπάνω Δικαστηρίου.

41. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 16-
3-2022  αίτηση της Ζ. Α. του Κων/νου για καταβολή αποζημίωσης.

42. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά  με την από 23-
11-2021 αίτηση των ιδιοκτητών της με Κ.Α 120840 ιδιοκτησίας, περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό 
τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω ρυμοτομίας. 

43. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 15-
3-2022  αίτηση της Ε. Γ., για καταβολή αποζημίωσης, από καθίζηση του οδοστρώματος.

44. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄αριθμ. 
ΠΟΕ24/15-02-2022 Πράξη τoυ Προέδρου του Α΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για την 
ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. ΑΓ14/4-2-2022 αγωγή της 
εταιρίας ‘’ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’’ κατά του Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω 
Δικαστηρίου.

45. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄αριθμ. 
ΠΟΕ25/15-02-2022 Πράξη τoυ Προέδρου του Α ΄Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για την 
ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. ΑΓ15/4-2-2022 αγωγή της 
εταιρίας ‘’ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’’ κατά του Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω 
Δικαστηρίου.

46. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με την άσκηση ή 
μη έφεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφασης του A’ 
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτική Διαδικασία). 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
47. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 300,00 € από τον κωδικό Κ.Α 00.6442.002 με τίτλο: «Διοργάνωση συνεδρίων, 

συναντήσεων και διαλέξεων», με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών  στο 20  Διεθνές Συνέδριο με 
τίτλο «International Tree Planting Initiave»» που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας στις 
10-13 Νοεμβρίου 2022.

48. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/33/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Χορήγηση νέας παράτασης ισχύος 
της με αριθμό 12/270/31-04-2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: Χορήγηση κινήτρων για την 
επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης».

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ
          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση: 
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου
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(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

3. Προέδρους Κοινοτήτων
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)

4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 
κ.κ. Δημήτριο Κονάκη & Ιωάννη Κάντζιο

5. Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 
κα Αφροδίτη Βαρέση 
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