
 
 
 
 
 

 
Αριθμός απόφασης: 05/2017 

 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 1/2017 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 
ΘΕΜΑ 5

ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ : Έγκριση διενέργειας της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» - 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 
 
Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 11 
Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν 
της με αρ.πρωτ. 162/05-01-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και 
αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα τα 
πρώτα 31 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  1 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ  

2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  4 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  

  5 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

  6 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί  

7 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

  8 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

  9 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

  10 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

  11 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   

  12 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

  13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

  14 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

  15 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  16 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

  17 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 

  18 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

  19 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  21 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  22 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

  23 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  24 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  25 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

  

26 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

  27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

  28 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  29 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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30 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  
 31 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 
  

Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ.Ανδρέας Κονύλης – Δήμαρχος, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, για το 
Δημοτικό Συμβούλιο και τους Φορείς του Δήμου μας. 
 
Πριν την συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Παναγουλόπουλος Γεώργιος. 
 
Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διάταξης. 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η συζήτηση 
τριών εκτάκτων θεμάτων με τίτλο :  
 
1

ο
 έκτακτο θέμα : Έγκριση διενέργειας των ακόλουθων προμηθειών: Α) Αγορά τροφίμων για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο,  Β) Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
2

ο
 έκτακτο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την ανάθεση του έργου «Επανακατασκευή παρκέ στο 

Κλειστό Γυμναστήριο» 
3

ο
 έκτακτο θέμα : Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ: 1579/25.01.2016 Σύμβασης ασφάλισης οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου 
  
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη 
πριν τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
 
Από τις δημοτικές παρατάξεις ΑΛΙΜΟΣ ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ, ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ καθώς και από 
την ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο κ.Παναγιώτα Προυντζοπούλου, κατατέθηκε ψήφισμα στο Προεδρείο. 
 
Γίνεται διαλογική συζήτηση και προτείνετε από τον Δήμαρχο κ.Ανδρέα Κονδύλη, να συζητηθεί το θέμα ως 4

ο
 

έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο : «Πρόταση ψηφίσματος». 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθεί ως 4

ο
 έκτακτο θέμα και ψηφίζουν 

ομόφωνα ότι είναι κατεπείγων και το εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη πριν τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
 
Στη συνέχεια προτείνεται από τον Πρόεδρο η συζήτηση ενός 5

ου
 έκτακτου θέματος με τίτλο «Έγκριση διενέργειας 

της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης» 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθεί ως 5

ο
 έκτακτο θέμα για την εύρυθμη 

λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν με δέκα εννιά (19) ψήφους ΥΠΕΡ και έντεκα (11) ΛΕΥΚΑ (κ.κ. 
Καμαρινού Κυριακή, Ορφανός Αθανάσιος, Πέτσας Ιωάννης, Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα, Τσαμπαρλής Νικόλαος, 
Τσάγκαρης Αθανάσιος, Αλεξόπουλος Νικόλαος, Μπελιά Ελένη, Γιαννούτσου-Αρμάου Αλεξάνδρα, Αθανασοπούλου 
Αμαλία & Προυντζοπούλου Παναγιώτα) ότι είναι κατεπείγων και το εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη πριν τα 
τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
 
Το 4

ο
 έκτακτο θέμα προτάθηκε στην συζήτηση των υπολοίπων. 

 
Πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος και μετά τη 

συζήτηση αυτού ο κ. Μέξας Χαρίλαος. 
 
Πάνω στο 5

ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του γραφείου Δημάρχου , που έχει 

ως εξής : 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ, N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας »  οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων τους τομείς Παιδείας, πολιτισμού 
και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως οι περιπτ.: 
 
5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών 
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
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και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών 
διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  
πολιτιστικών προγραμμάτων. 
 
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η  συμμετοχή τους 
σε αυτά. 
 
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη 
νομοθεσία. 
 
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
 
12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση  αθλητικών 
εκδηλώσεων. 
Επίσης σύμφωνα με την παρ 3 περιπτ α του άρθρου 158 του ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους 
οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν, μεταξύ άλλων, εθνικές ή 
τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 
ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. 
 

Στην προκειμένη περίπτωση, εισηγούμαστε να πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας δράσεις και εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της Αποκριάς, από 05/02/2017 έως 27/02/2017, με σκοπό κυρίως την ψυχαγωγία των κατοίκων. 

 
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 74.152,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τα παρακάτω : 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

          Μια αποκριάτικη Χώρα: 
          Η Χώρα θα πρέπει να παραδοθεί στις 04/02/2017 και  
           να λειτουργεί έως και τις 27/02/2017. 
         Η Χώρα θα αποτελείται από: 

1. Εξωτερικό φράχτη ο οποίος θα οριοθετεί τη Χώρα. 
2. Κεντρική είσοδο με ξύλινη πινακίδα 
3. Έξι ξύλινα σπιτάκια, διάστασης περίπου 4τ.μ., ενδεικτικού ύψους 

μεγαλύτερο από 2μ. Τα σπιτάκια θα πρέπει όλα να διαθέτουν 
πόρτα και να κλειδώνουν. 

4. Επίπλωση σπιτιών κατά περίπτωση, ενδεικτικά με τραπεζάκια και 
καθίσματα, κορνίζες, φώτα, ταπετσαρίες, θερμάστρες, κλπ. 

5. Πρώτες ύλες για αποκριάτικες κατασκευές, κόλλες Α4, μαρκαδόροι 
μπογιές, μπαλόνια, υλικά facepaintng, χαρτόνια κλπ. 

6. Αποκριάτικος στολισμός της Χώρας. 
7. Ένα διακοσμητικό πανό το οποίο θα έχει τρύπες φωτογράφισης, 

όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βγάζουν δωρεάν αναμνηστικές 
φωτογραφίες. 

8. Διαμόρφωση ειδικού χώρου για τις παραστάσεις με καθίσματα για 
τα παιδιά, πλάτη σκηνής και επένδυση με μοκέτα. 

9. Τραπεζοκαθίσματα για τους «μεγάλους» επισκέπτες σε 4 σημεία 
της χώρας.                                                              

10.  Περιφραγμένος χώρος για φιλοξενία Πόνυ. 

7.000,00 € 
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Διαφήμιση του προγράμματος στους δρόμους με ηλεκτρονικό φορητό 
μεγάφωνο (ντουντούκα). 

450,00 € 

 
Προβολή  
Στολισμός δρόμων με banner διαστάσεων 2m επί 2m. Από 3 στην κάθε 
αγορά με θέματα για τις Απόκριες μαζί με την τοποθέτηση. 
 

800,00 € 

 
Τρένο 
Τρένο ( ενδ. 40 θέσεων) με εορταστικό στολισμό. Θα διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες άδειες και ξεναγό. 
Το τρένο θα κυκλοφορεί τουλάχιστον για 4 ώρες την μέρα για 17 μέρες.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα κίνησης. 
 

13.000,00 € 

Ηχητική Κάλυψη, Φωτιστική, Μικροφωνική  και Τεχνική Κάλυψη 
Καρναβαλιού, Αποκριάτικης Χώρας, Παρέλασης και όλων των εκδηλώσεων 
που θα πραγματοποιηθούν 

3.000,00 € 

Τουλάχιστον 2 Πόνυ για 2 ημέρες που θα φιλοξενηθούν στον 
περιφραγμένο χώρο της χώρας, προκειμένου να φωτογραφίζονται οι μικροί 
επισκέπτες. 

1.000,00 € 

Άμαξες με άλογα για βόλτες των επισκεπτών στην πόλη, οκτώ (8) ώρες για 
2 ημέρες.  

2.000,00 € 

Εντυπωσιακή παράσταση από μάγους – ταχυδακτυλουργούς διάρκειας 
τουλάχιστον 3 ωρών. Ενδεικτικά  5 άτομα, που θα επιδεικνύουν 
ταχυδακτυλουργικά κόλπα και θα συνοδεύεται με μουσικές επιλογές από 
Dj. 

2.100,00 € 

Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ (Σχολές, Σχολεία, Αθλητικοί Σύλλογοι, 
Παραδοσιακοί Σύλλογοι ) Αμοιβή διοργάνωσης για απασχόληση 
υποστηρικτικού προσωπικού τουλάχιστον 5 ατόμων για 3 μέρες. 

600,00 € 

 
Κυνήγι θησαυρού 
Η τιμή συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες των ατόμων (ενδ. 3) που θα 
οργανώσουν τη δράση καθώς και τα δώρα στο σεντούκι του θησαυρού 
(δυο φορές). 
 
 
 
 

700,00 € 

Παιδικό μασκέ πάρτι στο Πολιτιστικό Κέντρο με στολισμό του χώρου, 
παρουσιαστή, dj,  Animater και κομφετί για τα παιδάκια 

900,00 € 

Εκδήλωση για την Καθαρά Δευτέρα (27/2) στο Πανί με λαϊκό συγκρότημα 
και χορό με δωρεάν , χαλβά, λαγάνα, κρασί και 200 χαρταετούς. 
 
 
 

4.400,00 € 
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Υλικό προώθησης των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων, με περίπου 10.000 
φυλλάδια και 200 αφίσες. Διαφήμιση σε site των Νοτίων Προαστίων. 
Διαφημιστική κάλυψη σε έντυπο.  Προβολή των εκδηλώσεων με διαχείριση 
σελίδας στο facebook, ειδική τηλεφωνική γραμμή για ενημέρωση του 
κοινού για τις εκδηλώσεις. 

1.500,00 € 

Προβολή σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Προβολή σε τηλεόραση και 
ραδιόφωνο. Η προβολή θα γίνει σε τρία (3) διαφορετικά τηλεοπτικά μέσα 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τουλάχιστον 30φορές στο καθένα. 

9.000,00 € 

Tv και RadioSpot 600,00 € 

Διάφορα 
Συμμετοχή από κλόουν, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους και μπαλονοκατασκευές 
στις εκδηλώσεις (τουλ.7 άτομα). 
Διάφορα αποκριάτικα όπως μάσκες, σερπαντίνες, κομφετί κλπ 

2.000,00 € 

Αποκριάτικο FacePainting για τα παιδάκια σε σπιτάκι της Χώρας, κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων (15 ημέρες).  

300,00 € 

Διοργάνωση Αποκριάτικης Παρέλασης με 5 τουλάχιστον άρματα. και 
περιφορά των αρμάτων στην πόλη.  
Συναυλία (2/ωρη) από γνωστό καλλιτέχνη ή συγκρότημα. 

10.000,00 € 

Αναβίωση του εθίμου «Γαϊτανάκι» στις αγορές του Δήμου μας. 450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 59.800,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 14.352,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 74.152,00 € 

 
Κατόπιν αυτών καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως : 
 

1. Εγκρίνει την διενέργεια της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων». 
2. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για 74.152,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε 

βάρος του Κ.Α. 15.6471.0005 με τίτλο «Διοργάνωση και εκτέλεση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» του 
προϋπολογισμού έτους 2017. 

3. Η ανάδειξη του αναδόχου, θα γίνει από το Δήμο Αλίμου που θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό, τους  
όρους του οποίου θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή. 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
Με δέκα εννέα (19) ψήφους ΥΠΕΡ, τρεις (3) ψήφους ΚΑΤΑ και οκτώ (8) ΛΕΥΚΑ (κ.κ. Ορφανός Αθανάσιος, Πέτσας 

Ιωάννης, Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα, Τσαμπαρλή Νικόλαο, Τσάγκαραης Αθανάσιος, Αλεξόπουλος Νικόλαος, 
Καμαρινού Κυριακή & Προυντζοπούλου Παναγιώτα) 

 
1. Εγκρίνει την διενέργεια της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων». 
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2. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για 74.152,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6471.0005 με τίτλο «Διοργάνωση και εκτέλεση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» του 
προϋπολογισμού έτους 2017. 
Η ανάδειξη του αναδόχου, θα γίνει από το Δήμο Αλίμου που θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό, τους 
όρους του οποίου θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

 
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω. 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 05/2017 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
(Υπογραφές) 
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