ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη: 14-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 45864

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 47η
Καλείστε να προσέλθετε στην 47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την
18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. κεκλεισμένων των
θυρών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή
της με υπ’ Αρ. Πρωτ.:77233/13-11-2020 (Αριθμ. Εγκύκλιου 426) του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ’ όλο
το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων, για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού ( Covid-19)
Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.
Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος
Σπεντζούρης Κων/νος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
έ-μαιλ: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 47ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα 1ο : Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» και ταμειακού απολογιστικού πίνακα 2019.
Θέμα 2ο : Απόφαση σχετικά με την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού
ύψους #100.000,00€ # ( συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.)
Θέμα 3ο : Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους #100.000,00€ # ( συμπ/νου Φ.Π.Α
24%.)
Θέμα 4ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της δημόσιας σύμβασης προεκτιμώμενων αμοιβών της υπ.
αρ. 9/20 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ»

Θέμα 5ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση Όρων
Διακήρυξης, σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.), έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την
«Προμήθεια αναλώσιμων μελανιών, toner, μελανοταινιών & αναλώσιμων ανταλλακτικών
πολυμηχανημάτων, plotters, και εκτυπωτών» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €
41.999,05 (σαράντα μια χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α.
10.6613.0004 «Προμήθεια αναλωσίμων (υλικών μηχανογράφησης κ.λ.π.)», του προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 40.999,05 σε βάρος των Κ.Α. του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και αναλυτικά έως εξής: 1) Κ.Α.
10.6613.0004 σε ποσό ύψους € 19.000,00, 2) Κ.Α. 15.6613.0002 σε ποσό ύψους € 11.000,00, 3) Κ.Α.
20.6613.0004 σε ποσό ύψους € 999,05, 4) Κ.Α. 30.6613.0002 σε ποσό ύψους € 10.000,00.
Θέμα 6ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την έγκριση των
όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος αντισηψίας
χεριών χωρίς ξέβγαλμα» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών
αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και σύμφωνα
με την με αριθμ. πρωτ. 41023/05-11-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας
Ζωής του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €20.352,00 συμπεριλαμβανομένου
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Φ.Π.Α. 6%, για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού
αντικειμένου σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες
( covid -19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
Θέμα 7ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016),
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την
έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού (απορρυπαντικά –σαπούνια και άλλα είδη) του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για την
κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44601/04-12-2020 Τεχνική Περιγραφή του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Καθαριστριών Εσωτ. Χώρων της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου,
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας ποσού ύψους € 8.353,36, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και 24%,
για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του
οικονομικού αντικειμένου της σε βάρος των εξής Κ.Α.: 1) Κ.Α. 10.6634.0001 «προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» σε ποσό ύψους € 4.507,14, 2) Κ.Α. 15.6634.0001 «προμήθεια ειδών
καθαριότητας(απορ/ντικά,» σε ποσό ύψους € 3.000,00, 3) Κ.Α. 20.6634.0003 «προμήθεια ειδών
καθαριότητας(απορ/ντικά, χαρτικά κ.λ.π.)» σε ποσό ύψους € 400,00, 4) Κ.Α. 35.6634.0002 «προμήθεια
ειδών καθαριότητας(απορ/ντικά, χαρτικά κ.λ.π.)» σε ποσό ύψους € 446,22 του προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
Θέμα 8ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 43971/01-12-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας διαδικασιών για την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων, που αφορά
στην προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών» για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των
αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 74.369,00
(συμπ/νου Φ.Π.Α 24%).
Θέμα 9ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 44759/07-12-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας διαδικασιών για την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων, που αφορά
στην οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την
«Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου – Σφραγίδες» για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια ενός (1) έτους.
Θέμα 10ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 45670/11-12-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικών
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξοπλισμό
μηχανημάτων, οικοδομικών, σιδερικών, υλικά μικροεπισκευών και συντηρήσεων) και κάθε άλλη
προμήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στην κατακύρωση σχετικά με την «Προμήθεια
εργαλείων για τα συνεργεία της Τ.Υ.» με διάρκεια υλοποίησης 8 (οκτώ) μήνες, προϋπολογισθείσας
δαπάνης ποσού ύψους € 24.384,60 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και
εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Θέμα 11ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ.: 44760/07-12-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του
Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια εργαλείων για τις
ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας» έως 31-12-2020, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 1.996,40 (Χιλίων εννιακοσίων
ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%).
Θέμα 12

ο

: Απόφαση σχετικά με την αποδοχή του Πρακτικού της 10ης-12-2020 της Επιτροπής

Διενέργειας των δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων του άρθρου 1
του ΠΔ 270/81 για την κατακύρωση του αποτελέσματος της 2ης φάσης της φανερής και προφορικής
μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου επί των οδών Αισχύλου και Πλαπούτα 7 (
3

πρώην Ίμβρου) στο Ο.Τ.112 στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη.
Θέμα 13ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. 45152/ 09/12/2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που αφορά στην «Προμήθεια
και διενέργεια γρήγορου Τεστ ( Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid 19»,
όπως ορίζεται και στην με αρ. πρωτ. 41827/12-11-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
– Ποιότητας Ζωής του Δήμου ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους € 24.380,00
απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες για την προστασία του πληθυσμού
από επιδημίες ( covid -19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
Θέμα 14ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 08-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης

για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων έργων, σαρώθρων, κάδων απορριμμάτων και
λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με
το Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016) που αφορά στην προσωρινή κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων
χωρητικότητας 1100 λίτρων για τα έτη 2020, 2021 και 2022» για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ενδεικτικής δαπάνης ποσού ύψους € 249.488,00, (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).
Θέμα 15ο : Απόφαση για την έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ οικονομικού έτους 2020.
Θέμα 16ο : Απόφαση σχετικά με την βεβαίωση περί ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών

φορέων για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 201/2020 και αρ. 277/2020 του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ 90732 για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2019»

Θέμα 17ο : Απόφαση σχετικά με την απόδοση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη,
της υπολόγου, κας Βλάχου Ουρανίας (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) για το οικονομικό έτος 2020.
Θέμα 18ο : Απόφαση σχετικά με απόδοση παγίας προκαταβολής της «Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη »

του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη της υπολόγου Κας Αλεξανδράτου Άννας (ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων &
Επικοινωνίας), για το οικονομικό έτος 2020.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για την παραχώρηση της αίθουσας)
ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη
ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»
ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΓΙΟΥ
Ι. ΡΕΝΤΗ»
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»
ΘΩΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ »
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΜΠΙΧΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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