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Η

 Συνεδρίαση /31-07-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού αποσφράγισης 

πιστοποιητικών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ , 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ , ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΝΟΣ(1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» καθώς και οριστική ανάθεση αναδόχων. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 31
η
  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 9094/27-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 

4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ.  9165/31-07-

2017 εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού αποσφράγισης  του ∆ήµου  η 

οποία έχει ως εξής: 



 

    
                                                                                                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/7/2017 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
      ∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 
 

 

 

 

 

 

              ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
 

 
 
              Θέµα : Έγκριση πρακτικού  
 
 
        
            Σας υποβάλουµε το πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
που υπέβαλαν οι οικονοµικοί φορείς που συµµετείχαν στην διεξαγωγή του 

∆ιαγωνισµού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και παρακαλούµε για την έγκριση 

του και την ανακήρυξη οριστικών  αναδόχων . 
 

 

 
 
                                                                       Για την επιτροπή του διαγωνισµού  
 
 
 
 
                                                                              ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

                                            

                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στην Καισαριανή σήµερα την 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 151/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια:  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΙΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ,   ΑΝΑΨΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ , ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. « ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.∆Η.Κ. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Αριθµ. πρωτ.  ∆ιακήρυξης 3256-15/3/2017 ), η οποία έλαβε τον υπ΄αριθ. 

39686  αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC005943858 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Σώκιαλης Κωνσταντίνος    

2) Μελαχροινίδης  Χαράλαµπος 

3) Καµπιτσης   Ανδρέας  

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 20
η
 

Ιουλίου 2017 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 21
η
 Ιουλίου 2017  

 

1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών , η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 39686 και διαπίστωσε αφενός ότι 

ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 

είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό τα δικαιολογητικά από τους παρακάτω 

συµµετέχοντες: 

 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
       ∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                       



 

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε 

2)  ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόµενό των δικαιολογητικών .  

 

2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 

τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να εµφανιστούν 

στο σύστηµα τα δικαιολογητικά 

 

 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον 

ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης , τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν 

προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 

του ∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 

ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους 

συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 

  

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου  των 

δικαιολογητικών που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες και διαπιστώθηκε πως και οι δυο εταιρείες 

είχαν προσκοµίσει πλήρως τα σωστά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την διακήρυξη. 

5. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν, ανά φύλλο και διαπιστώθηκε πως και οι δυο εταιρείες είχαν προσκοµίσει πλήρως τα 

σωστά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την διακήρυξη. 

 

 

 

 

 



Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’ αριθ 3256-15/3/2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ ΑΑΥ 154 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ήµου Καισαριανής  

5. την υπ’ αριθ ΑΑΥ   67 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΝΠ∆∆ « Λ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ » 

6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 

∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 151/2016 

7. Τα  πρακτικά της 24/4/2017  και της 7/05/2017 µε την εισήγηση  για προσωρινή ανάθεση στους 

ανωτέρω οικονοµικούς φορείς   

8. Την ορθή και πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον έλεγχο  κατά 

την συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού    

 

Προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού: 

 

1
ον) Στην εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ » για τις οµάδες τροφίµων  ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
(ΦΠΑ 13%) και ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 
(ΦΠΑ 13%) 
 
2ον ) Στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ  » για τις οµάδες 
τροφίµων ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%), ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 
13%), ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 13: ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – (ΦΠΑ 13%) 

 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται και υποβάλετε στην Οικονοµική Επιτροπή   

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

1) Σώκιαλης Κωνσταντίνος  

   

2) Μελαχροινίδης  Χαράλαµπος 

 

3) Καµπιτσης   Ανδρέας  



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το του πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού αποσφράγισης πιστοποιητικών 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ , 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ , ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΝΟΣ(1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» καθώς και την οριστική κατακύρωση : 

 

1
ον

) Στην εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ » για τις οµάδες τροφίµων  ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 

13%) και ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ (ΦΠΑ 13%) 

 

2
ον

 ) Στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ  » για τις οµάδες 

τροφίµων ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%), ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 

13%), ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%), ΟΜΑ∆Α 13: ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – (ΦΠΑ 13%) 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       31/07/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    

    


