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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη 

ΠΕΜΠΤΗ  

 Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 

4-7-2019 

 
  3:00 μμ 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τους χώρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

3. Κατασκευή πόρτας εισόδου για τον αύλειο χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

4. Ελαιοχρωματισμός και εργασίες συντήρησης  χώρων ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

5. Συνεργασία-συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την Oμάδα Μπουλούκι 

(διεπιστημονική συλλογικότητα μηχανικών) 

 

 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 

υποφάκελος 12.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 

Αντιπρόεδρος -,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, 

μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος, Ιωαννίδου Αναστασία, Κοταρίδης Σάββας 

Μπιτάκης Σταύρος, μέλη. 

 

 

Α1/Δ.Ε./Σ13/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/tyssw50nobtk49k/AAAVtJti_67_PMAOubKAYmrja?dl=0
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ο, 3ο-  4ο ,5ο , 1 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 
   Το θέμα συζητείται σε συνέχεια της απόφασης Α3/Δ.Ε./Σ12/2019 με την οποία 

αποφασίστηκε τελικά η προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών 

μηχανημάτων 24000 και 12000  Btu   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 Ευρώ. 

(Σχετικό και το  πρωτογενές αίτημα 534/3-7-2019). 

Γίνεται παρουσίαση των προσφορών που έχουν κατατεθεί  αριθμός πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 525/2-7-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Μελενικιώτου Μαρίας . 

Γίνεται ενημέρωση ότι κατατέθηκε και η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 527/3-7-

2019  προσφορά από τον κο Βίττη Στέλιο.  

  

 Α2/Δ.Ε./Σ13/2019 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπ’ όψη :  

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

2)  Την απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ12/2019 

3) Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  534/3-7-2019  ( ΑΔΑΜ 19REQ005214968 ) 

πρωτογενές αίτημα 

4) Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών Θεοδώρου Νούλα, Εταιρείας KLIMATHERM  

και Βίττη Στέλλιου όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα με αριθμ. πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  525/2-7-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας για ποιοτικά συγκρίσιμα μοντέλα 

(Carrier, Mitsubishi  και Daikin)  και τη με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 527/3-7-2019  

προσφορά του κ. Βίττη Στέλιου 

5) Το γεγονός ότι η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 527/3-7-2019  προσφορά του κου Βίττη 

Στέλλιου είναι η πιο οικονομική προσφορά  

6)  

αποφασίζει 
 

την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης δυο κλιματιστικών 

μονάδων 24000 και 12000  Btu τύπου  DAIKIN INVERTER -R32 

FTXC60B/RXC60B και DAIKIN INVERTER -R32  FTXC35B-RXC35 B για τις 

ανάγκες ψύξης των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη (χώρος  γραμματείας –

είσοδος 1ου ορόφου και γραφείο προϊσταμένης) στον «Βίττη Κ. Στέλλιο Ψυκτικό 

Μηχανικό  στη προσφερόμενη τιμή των 1.900,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1899 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού 

πίστωσης. 

 

Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 

στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή προμηθειών του 

Τμήματος (Μελενικιώτου Μαρία, Φτάκα Καλλιόπη, Μπόγκια Αγόρω)  

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτριος Μαυροματίδης ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης . 

 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν 
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ΘΕΜΑ 3Ο 

 
   Το θέμα συζητείται σε συνέχεια της απόφασης Α7/Δ.Ε./Σ11/2019 με την οποία 

αποφασίστηκε, η κατασκευή πόρτας με σιδεροκατασκευή  χωρίς μηχανισμό και 

επιμέλεια των σχεδίων από το συνάδελφο Ζιώγα Κωνσταντίνου που τέθηκαν υπόψη 

στα μέλη της  Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στη 12η συνεδρίαση της Δ.Ε (σχετικό και το 

πρωτογενές αίτημα αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 509/26-6-2019 ΑΔΑΜ 19REQ005175159).  

Επί των παραπάνω σχεδίων παρουσιάζονται οι οικονομικές προσφορές, του κ. 

Τσιαπανίκα Εμμανουήλ αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 530/3-7-2019 και  του κ. Κώστα 

Παπαϊωάννου αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 538/4-7-2019. 

 

 Α3/Δ.Ε./Σ13/2019 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπ’ όψη :  

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

2. την απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ11/2019 

3. το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  509/26-6-2019 ΑΔΑΜ 19REQ005175159 

4. τις οικονομικές προσφορές των κ. Τσιαπανίκα Εμμανουήλ αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 530/3-7-

2019 και  του κ. Κώστα Παπαϊωάννου αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 538/4-7-2019. 

5. το γεγονός ότι η προσφορά του κου Τσιαπανίκα Εμμανουήλ  είναι η πιο οικονομική 

προσφορά  

6. την συζήτηση για την επιλογή σχεδίου που ακολούθησε  

 

αποφασίζει 
 

την απευθείας  ανάθεση κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικής πόρτας σύμφωνα 

με το σχέδιο 1  στον κ. Τσιαπανίκα Εμμανουήλ στην προσφερόμενη τιμή των 1800€ 

χωρίς ΦΠΑ . 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου όπως αυτή κατατέθηκε (Αρ. 

Πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 530/3-7-2019), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες κατασκευής και 

τοποθέτησης μεταλλικής πόρτας στην είσοδο της στοάς του τμήματος του κτιρίου 

που στεγάζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα  Δυτικής Μακεδονίας, επί 

της οδού Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131, 1ος και 2ος όροφος, σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο σχέδιο  (σχέδιο 1) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσης. 

Η πόρτα θα τοποθετηθεί σε άνοιγμα 3,15μΧ3,10μ περίπου και οι τελικές της 

διαστάσεις θα προκύψουν από μετρήσεις του αναδόχου στο σημείο τοποθέτησης που 

θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Θα αποτελείται από τρία ανοιγόμενα, 

όπως στα σχέδια, με κατάλληλους μεντεσέδες 90 και 180 μοιρών φύλλα, διαστάσεων 

1,00Χ2,45 περίπου και ένα σταθερό υπέρθυρο.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0863.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού 

πίστωσης. 
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Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 

στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή προμηθειών του 

Τμήματος (Μελενικιώτου Μαρία, Φτάκα Καλλιόπη, Μπόγκια Αγόρω)  

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτριος Μαυροματίδης ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης . 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

 
   Το θέμα συζητείται σε συνέχεια της απόφασης Α3/Δ.Ε./Σ12/2019 με την οποία 

αποφασίστηκε τελικά o ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών και τμήμα εξωτερικών 

χώρων του ΤΕΕ/ΤΔΜ, η συντήρηση καθώς και επιμέρους συγκεκριμένες εργασίες 

για τον αύλειο χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Σχετικό και το  πρωτογενές αίτημα 533/3-7-2019 

ΑΔΑΜ 19REQ005214990). 

 

Γίνεται παρουσίαση των προσφορών που έχουν κατατεθεί  αριθμός πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 486/21-6-2019, κ. Φλώρος Κωνσταντίνος και αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 

485/21-6-2019 κ. Μπούρας Παύλος 

 

 Α4/Δ.Ε./Σ13/2019 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπ’ όψη :  

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

2. Την απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ12/2019 

3.Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 533/3-7-2019 ΑΔΑΜ 19REQ005214990)  πρωτογενές 

αίτημα 

4.Τις οικονομικές προσφορές των φυσικών προσώπων Φλώρου Κωνσταντίνου (αριθμός 

πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 486/21-6-2019) και Μπούρα Παύλου (αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 485/21-6-

2019) 

5.Το γεγονός ότι η προσφορά του κου Φλώρου Κωνσταντίνου είναι η πιο οικονομική 

προσφορά  

 

αποφασίζει 
 

την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών των 

εσωτερικών και τμήμα των εξωτερικών χώρων του τμήματος του κτιρίου  που 

στεγάζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα  Δυτικής Μακεδονίας, επί της 

οδού Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131, 1ος και 2ος όροφος καθώς και 

συντήρηση εγκαταστάσεων και  

επιμέρους συγκεκριμένες εργασίες για τον αύλειο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (1ος και 2ος όρος και αύλειος χώρος) στον 

Φλώρο Κωνσταντίνο, Εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων, Ανακαινίσεις  στην 

προσφερόμενη τιμή των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 
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      Οι εργασίες αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

 

 Προετοιμασία εργασιών χρωματισμού  

 

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα καλυφθούν με χαρτοταινία ή θα αφαιρεθούν 

όλα τα τμήματα των επιφανειών που δεν θα χρωματισθούν και έρχονται σε 

άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (πλακίδια πριζών, διακόπτες 

κ.τ.λ.). Τα δάπεδα θα προστατευτούν με χοντρό οντουλέ (ρολό), ενώ τα έπιπλα, 

όπως και κάθε άλλο αντικείμενο, θα καλυφθούν με νάιλον.  

Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν, θα 

επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις, ενώ τα προστατευτικά υλικά και 

μικροϋλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, οντουλέ κ.τ.λ.) αφού αφαιρεθούν, θα 

απομακρυνθούν από το κτίριο με ειδικούς πλαστικούς σάκους με ευθύνη του 

αναδόχου. 

 Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, 

που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες,  όπως τα 

κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) κτλ. 

 

 Χρωματισμοί 

 

Όλες οι επιφάνειες θα ελεγχθούν προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου 

χρειασθεί θα γίνει απόξεση του παλαιού υλικού έως 15%. Επίσης θα 

σπατουλαριστούν τα μερεμέτια που προέκυψαν από τις εργασίες με ακρυλικό 

στόκο,  ο οποίος θα έχει άριστη πρόσφυση με του υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή 

στα σκασίματα προσδίδοντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες 

ικανή να δεχθεί το πλαστικό χρώμα. Η εργασία αυτή θα  ολοκληρωθεί με 

εξομάλυνση των ατελειών με τριβίδι για την επίτευξη απολύτως λείας 

επιφάνειας.  

Όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό οικολογικό χρώμα σε δυο 

στρώσεις σε αποχρώσεις που θα εναρμονίζονται με τις υφιστάμενες. Tα ταβάνια 

θα χρωματιστούν με υδροχρώματα οικολογικού τύπου. 

Ανάλογη μέριμνα (ελαιοχρωματισμοί, μικροεπιδιορθώσεις) με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται θα πρέπει να δοθεί στους χώρους του κλιμακοστασίου και 

ανελκυστήρα (1ος και 2ος όροφος). 

Σε κάθε περίπτωση τα χρώματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη καλυπτικότητα, να 

έχουν καλό στρώσιμο ώστε κατά το στέγνωμα του χρώματος πάνω στην 

επιφάνεια του τοίχου να εξαφανίζονται τα μικρά εξογκώματα που 

δημιουργούνται με το πέρασμα του ρολού δίνοντας μια λεία επιφάνεια, και μέχρι 

να στεγνώσει να μην κάνει τρεξίματα.  

Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή στο πλύσιμο και τα ήπια καθαριστικά  (το 

χρώμα θα παραμένει σταθερό).  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, φιλικά στο 

χρήστη και το περιβάλλον, συμβατά με το υπάρχον υλικό υποστρώματος των  

επιφανειών πιστοποιημένης βιομηχανίας χρωμάτων. 

 

 Μαρμάρινες επιφάνειες 

 

Θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο αποκατάσταση μαρμάρινων φθαρμένων 

επιφανειών, όπου αυτό και αν απαιτηθεί, έπειτα από προσκεκτικό έλεγχο. Επίσης 
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καθαρισμός μαρμάρινων επιφανειών και τρίψιμο με  εξειδικευμένες συσκευές  σε 

όλο το μπαλκόνι του 1ου ορόφου. Αν απαιτηθούν μαρμάρινες τομές για 

εξισσορόπηση του ύψους, θα πραγματοποιηθούν. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί, 

όπου κριθεί αναγκαίο καθαρισμός, επιδιόρθωση κομματιών που λείπουν, 

απόφραξη σιφωνιών του μπαλκονιού του 1ου ορόφου. 

Μετά από εξέταση θα πραγματοποιηθεί τρίψιμο των μαρμάρινων ποδιών του 

μπαλκονιού, περιμετρικά του μπαλκονιού του 1ου ορόφου και θα στερεωθούν 

καλυτερα οι μαρμαρινες επιφάνειςς στο τοιχείο.  

Τυχόν απαραίτητα στοκαρίσματα που θα προκύψουν παράλληλα ή μετά το πέρας 

των παραπάνω εργασιών θα γίνουν προσεκτικά και πάντα θα είναι συμβατά με το 

υπάρχον υλικό.  

Μετά το πέρας των εργασιών όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και με 

προσεκτική αφαίρεση της σκόνης που προκύψει κατά τις εργασίες. 

 

 2ος όροφος ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

Στα μικρά μπαλκόνια του 2ου ορόφου, θα γίνουν εργασίες τριψίματος (κάγκελα), 

βαψίματος, πιθανών στοκαρισμάτων επιφανειών που χρήζουν επιδιόρθωσης  και 

ό,τι άλλο απαιτηθεί. 

 

 Εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί  1ου ορόφου 

 

Θα πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός στις εξωτερικές επιφάνειες του 1ου 

ορόφου, περιμετρικά του μπαλκονιού, μέχρι το ύψος του 2ου ορόφου (μαρμάρινο 

περβάζι μπαλκονιών 2ου ορόφου) 

 

 

 Εσωτερικές πόρτες κτιρίου 

  

       Θα πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός όλων των εσωτερικών πορτών που 

βρίσκονται στους δύο ορόφους ιδιοκτησίας (1ος και 2ος) του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Όλες οι 

επιφάνειες θα ελεγχθούν προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα 

γίνει απόξεση του παλαιού υλικού έως 15%. Στις εσωτερικές πόρτες 

συμπεριλαμβάνεται η μεγάλη εσωτερική πόρτα-φυσούνα που χωρίζει την 

αίθουσα συνεδριάσεων με την αίθουσα εκδηλώσεων. Όλες οι επιφάνειες των 

πορτών θα χρωματιστούν με πλαστικό οικολογικό χρώμα σε δυο στρώσεις σε 

αποχρώσεις που θα εναρμονίζονται με τις υφιστάμενες. 

 

 Αύλειος χώρος 

 

Στον αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού περίπου 60 τ.μ. θα παραγματοποιηθούν 

βαψίματα περιμετρικά του χώρου σε όσες επιφάνειες ανήκουν στο ΤΕΕ/ΤΔΜ 

(παρτέρια και πάνω από τα παρτέρια στα περβάζια) μέχρι το ύψος του 1ου 

ορόφου και δεν εφάπτονται με επιφάνειες γειτονικών ιδιοκτησιών. Επίσης 

αποκατάσταση πιθανών ζημιών. Στη στοά θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των 

μαρμάρων (τουλάχιστον 3 χέρια) με τρίψιμο και ότ,ι άλλο απαιτηθεί, 

χρησιμοποιώντας υλικα φιλικά στο περιβάλλον. 
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Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0863.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού 

πίστωσης. 

 

Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 

στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή προμηθειών του 

Τμήματος (Μελενικιώτου Μαρία, Φτάκα Καλλιόπη, Μπόγκια Αγόρω)  

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Δημήτριος Μαυροματίδης ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

ανάθεσης . 

 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο 

Γίνεται ενημέρωση για το με αρ. πρωτ. 527/3-7-2019 πρωτογενές αίτημα για την 

συνεργασία με την ομάδα «Μπουλούκι» (σχετική η απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ11/2019 της 

Δ.Ε.) 

Α5/Δ.Ε./Σ13/2019 

 

Εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα 527/3-7-2019 για την συνεργασία με την ομάδα 

«Μπουλούκι» (σχετική η απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ11/2019 της Δ.Ε.) ύψους 3.000€. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   

 

 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 
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