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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 23/2014  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
 
Αριθ.Απόφ : 192/2014 Θέμα: Αντικατάσταση των Μελών στις Επιτροπές Διενέργειας 

Διαγωνισμών-Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης Προσφορών 
Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 
11389/1993) και του Δ.Κ.Κ.-Ν.3463/2006. 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 26239/22-09-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών προσήλθαν επτά (7), δηλαδή: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος    
2. Μπάτσης Χρήστος    
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος    
4. Κετικίδης Ιωάννης     
5. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος    
6. Παρούτογλου Νικόλαος    
7.  Μπογδάνης Μιχαήλ    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας κ.Τουλουμτζή 
Παναγιώτα για την τήρηση των Πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος 
Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 03ο  
θέμα  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών το υπ.αριθ. 25786/17-09-2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 
«…ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΆΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993) ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Κ.Κ. - Ν. 3463/2006 
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Σχετικά  με  το  παραπάνω  θέμα  θέλουμε  να  σας  γνωρίσουμε  τα  εξής : 

 1. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2014 , έχουν εγγραφεί 

πιστώσεις για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η συγκρότηση 

επιτροπών για την διενέργεια των διαγωνισμών , την αξιολόγηση/γνωμοδότηση προσφορών. 

 

 2 . Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010 και με νομολογία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI 2263/2011, ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 121/2011) , με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτούνται επιτροπές για την διενέργεια των 

διαγωνισμών προμηθειών , την αξιολόγηση/γνωμοδότηση προσφορών και ορίζονται τρεις  

Δημοτικοί Υπάλληλοι ως τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

3. Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την επιλογή  των  
Δημοτικών Υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Το ανωτέρω 
ισχύει και για τους Δημοτικούς Συμβούλους.  
     
 4. Η θητεία των μελών των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται για ένα έτος. 

 5. Για το έτος 2014 οι ανωτέρω επιτροπές ορίσθηκαν με την  την 349/2013 Αποφ. 

Οικον. Επιτροπής όπως  τροποποιήθηκε με την 165/2014 Αποφ.Οικον. Επιτροπής. 

 6. Κατά την διάρκεια του έτους 2014, Δημοτικοί Υπάλληλοι μέλη των επιτροπών , 

απώλεσαν  την ιδιότητα με την οποία συμμετείχαν στις ανωτέρω επιτροπές με αποτέλεσμα να 

απαιτείτε η αντικατάσταση τους .   

 
Και ειδικότερα για τις παρακάτω επιτροπές: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                        
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για   προμήθεια οχημάτων, 
μηχανημάτων, επίπλων, πινακίδων, οργάνων παιδικής χαράς, κάδων απορριμμάτων,  
φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού 
προγραμμάτων,  ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού – ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & 
υλικών (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 

Θα αντικατασταθεί ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης  (τακτικό μέλος) 

 2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και τα τμήματα ένταξης του 2ου 
δημοτικού σχολείου Αριδαίας. 

Θα αντικατασταθεί ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης  (τακτικό μέλος) 
 
 
7. Η κλήρωση διεξήχθη την  Τρίτη 16/09/2014  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόμου 
4024/2011 άρθ.26 παρουσία α) της κ. Επιγαρίδου Σοφίας, Διευθύντρια Οικονομικών, Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτιστικής Ανάπτυξης  , β) της κ. 
Λαζοπούλου Αρχοντούλας - Αναπ/τρια Προϊσταμένη  Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων  και  γ) της κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. 
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Η κλήρωση  γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 4024/2011  τουλάχιστον δυο ημέρες πριν  
με την αριθ. πρωτ. 24932/09-09-2014 ανακοίνωση που  τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου την Τρίτη 09/09/2014. 

 

 

 

 Για την κλήρωση, συντάχθηκε το από 16/09/2014 πρακτικό, το οποίο 

επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
 Μετά  από  τα  παραπάνω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να  λάβει σχετική 

απόφαση για την αντικατάσταση των μελών των ανωτέρω επιτροπών και την 

επανανασυγκρότηση τους  μέχρι το τέλος της θητείας τους ως εξής: 

 
 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

                                             ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
      Για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για   προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων, πινακιδων, οργάνων παιδικής χαράς, 
κάδων απορριμμάτων,  φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών 
συσκευών, λογισμικού προγραμμάτων,  ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού – 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & υλικών  σε αντικατάσταση του κ. Παπαφιλίππου 
Αγγελάκη   κληρώθηκε η κυρία Μήτκα Ασημένια (τακτικό μέλος) 
 
 
         Για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για   προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και τα τμήματα ένταξης του 2ου 
δημοτικού σχολείου Αριδαίας σε αντικατάσταση του κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκη   κληρώθηκε η 
κυρία Παπαδοπούλου Σαπφώ (τακτικό μέλος) 
 
   
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ανωτέρω επιτροπές, μέχρι την λήξη της Θητείας, τους 
ορίζονται ως εξής: 
 
-Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων, πινακίδων, οργάνων παιδικής χαράς, κάδων 
απορριμμάτων,  φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών 
συσκευών, λογισμικού προγραμμάτων,  ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού – 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & υλικών (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Χριστοπούλου Μαρία  
2. Μήτκα Ασημένια                  
3. Παπασπύρου Μαρία 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Κετικίδου Δάφνη   
2. Παπαδοπούλου Σαπφώ                
3. Τραϊανού Αθανάσιος                               
 

ΑΔΑ: Ω5ΙΓΩΨΩ-Θ60



 4

  
      
 
   
 
 
 
 -Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και τα τμήματα ένταξης του 2ου 
δημοτικού σχολείου Αριδαίας (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Κετικίδου Δάφνη   
2. Παπαδοπούλου Σαπφώ                              
3. Σπανοπούλου Ευαγγελία 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μήτκα Ασημένια                 
2. Χριστοπούλου Μαρία                                              
3. Ουζούνης Πέτρος       
 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι διαλαμβάνεται στις αριθ. 349 /2013 & 165/2014 αποφάσεις Οικον. 

Επιτροπής….» 

 
                         
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αρίθμ. 11389/1993), και του Δ.Κ.Κ-

Ν.3463/2006  
3. Τις διατάξεις του νέου Νόμου 4024/2011 άρθρο 26, διενεργείται κλήρωση για την 

επιλογή  των  Δημοτικών Υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.  

4. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών ανωτέρω επιτροπών ορίζεται για ένα έτος. 
5. Την υπ.αριθ. 349/2013 Αποφ. Οικον. Επιτροπής με την οποία ορίσθηκαν για το έτος 

2014 οι ανωτέρω επιτροπές  
6. Την υπ.αριθ.165/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αντικαθίστανται 

ορισμένα Μέλη Επιτροπών τα οποία είχαν ορισθεί με την 349/2013 Απόφαση Ο.Ε 
7. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους 2014, Δημοτικοί Υπάλληλοι οι οποίοι 

αποτελούσαν μέλη των επιτροπών , απώλεσαν  την ιδιότητα με την οποία συμμετείχαν 
στις ανωτέρω επιτροπές με αποτέλεσμα να απαιτείται  η αντικατάσταση τους ύστερα 
από διαλογική συζήτηση 

8. Το με αριθ.πρω:25786/17-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του 
Δήμου μας όσο αφορά στον ορισμό επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Ορίζει τα Μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης 
Προσφορών Προμηθειών του άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993) και του Δ.Κ.Κ.-
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Ν.3463/2006, σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας και τα όσα αναφέρονται στο 
υπ΄αριθ.25786/17-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης ,ως εξής: 
 
 

 Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων, πινακίδων, οργάνων παιδικής χαράς, 
κάδων απορριμμάτων,  φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-
ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού προγραμμάτων,  ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού – 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & υλικών (τρία τακτικά μέλη και τρία 
αναπληρωματικά). 

 
Τακτικά μέλη                 
1. Χριστοπούλου Μαρία  
2. Μήτκα Ασημένια                  
3. Παπασπύρου Μαρία 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Κετικίδου Δάφνη   
2. Παπαδοπούλου Σαπφώ                
3. Τραϊανού Αθανάσιος                               
 
 
 

 Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και τα τμήματα ένταξης του 2ου 
δημοτικού σχολείου Αριδαίας (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 

 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Κετικίδου Δάφνη   
2. Παπαδοπούλου Σαπφώ                              
3. Σπανοπούλου Ευαγγελία 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μήτκα Ασημένια                 
2. Χριστοπούλου Μαρία                                              
3. Ουζούνης Πέτρος       
 
 
2. Για τις υπόλοιπες Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης 
Προσφορών Προμηθειών του άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993) και του Δ.Κ.Κ.-
Ν.3463/2006, ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν στις υπ.αριθ.349/2013 και 165/2014 Αποφάσεις Ο.Ε., 
κατά συνέπεια όλες οι Επιτροπές (συγκεντρωτικά) διαμορφώνονται ως εξής: 
 
α)     Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων, πινακίδων, οργάνων παιδικής χαράς, κάδων 
απορριμμάτων,  φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών 
συσκευών, λογισμικού προγραμμάτων,  ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού – 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & υλικών (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Χριστοπούλου Μαρία                 
2. Μήτκα Ασημένια                             
3. Παπασπύρου Μαρία                               
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Αναπληρωματικά μέλη 
1. Κετικίδου Δάφνη   
2. Παπαδοπούλου Σαπφώ                
3. Τραϊανού Αθανάσιος                               
 
β)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια, αρδευτικών-υδραυλικών υλικών, οικοδομικών υλικών, υλικών συντήρησης κτιρίων 
– τεχνικών έργων – κάδων κλπ, χρωμάτων, ελαστικά οχημάτων, ανταλλακτικά οχημάτων & 
μηχανημάτων , εργαλείων  κλπ  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Παπασάββας Νικόλαος   
2. Χριστοπούλου Μαρία                
3. Κιρκενίδου Μαρία                               
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μήτκα Ασημένια                 
2. Κετικίδου Δάφνη                
3. Τσακίρη Ευμορφία 
 
 

γ)   Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για 
προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων και βιβλίων, 
φωτοαντιγραφικού υλικού και λοιπού μηχανογραφικού υλικού, καυσίμων & λιπαντικών, ειδών 
καθαριότητας & ευπρεπισμού, τροφίμων, μέσων ατομικής προστασίας και λοιπών αναλωσίμων 
υλικών  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 

Τακτικά μέλη                 
1. Μακρυγιάννη Πολυξένη                  
2. Σπανοπούλου Ευαγγελία                
3. Ροδίτου Φιλιά                               
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Χριστοπούλου Μαρία   
2. Σταυρακούδη Ιωάννα                
3. Λαμπρίδης Πρόδρομος                               
 
 
δ)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων   
κλπ    (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Ιατρίδης Γεώργιος                                 
2. Συλλέκτης Χρήστος                
3. Ελπασίδου Γεωργία                               
 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Λαμπρίδης Πρόδρομος                 
2. Τραϊανού Αθανάσιος                                              
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3. Σαμάνδη Σοφία 
 
 
 
ε)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   
προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και τα τμήματα ένταξης του 2ου 
δημοτικού σχολείου Αριδαίας (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Κετικίδου Δάφνη                                 
2.Παπαδοπούλου Σαπφώ                
3. Σπανοπούλου Ευαγγελία       
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μήτκα Ασημένια                 
2. Χριστοπούλου Μαρία                                              
3. Ουζούνης Πέτρος       
 
στ)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών για   όλες 
τις προμήθειες  που θα εκτελεστούν με διαδικασία  κοινοτικού διαγωνισμού (τρία τακτικά μέλη 
και τρία αναπληρωματικά). 
 
Τακτικά μέλη                 
1. Ιατρίδης Γεώργιος                                 
2. Σιδηροπούλου Ανατολή                                              
3. Χριστοπούλου Μαρία                               
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Χατζηαβραμίδου Ευδοκία                 
2. Σπανοπούλου Ευαγγελία                                              
3. Λαζοπούλου Αρχοντούλα       
     

 Υλικά και  προμήθειες οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά θα εντάσσονται στην 
πλησιέστερη σε αυτή επιτροπή.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.192/2014 
………………………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 26 Σεπτεμβρίου 2014 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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