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Η

 Συνεδρίαση /23-11-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 223/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 77460) για την σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

προϋπολογισµού 112.902,84€ ( πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 39ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 23
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 17.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

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

µε  αριθµό πρωτ. 11613 /19-11-2018   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  πέντε (5) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                      

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών                        1.Καµπάκας Αντώνιος 

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.  11599 / 19-11-2018  της 

κ. Κωνσταντοπούλου Β.. ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  η οποία έχει 

ως εξής.  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                     Καισαριανή     19/11/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:                                    Αριθ. Πρωτ.:    11599            
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β        
Τηλ :  213.20.10.731  
Fax:   210 72 92 621 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 77460) για την 
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» προϋπολογισµού 112.902,84€ ( πλέον ΦΠΑ 24%) 
 
Σας υποβάλλουµε το από 16/11/2018 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 77460) για 
την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» και παρακαλούµε για την έγκρισή του και την ανάδειξη 
της εταιρείας NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινό ανάδοχο για την  
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»  
 
 
 
                 
      
                                                                      Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
            
       
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 ΣΤΑΔΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ¨ » 

προϋπολογισμού 112.902,84€ ( πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

την 16
η
.10.2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30  οι πιο κάτω 

υπογράφοντες : 

 

α) ΜΙΧΑΗΛ  ΡΕΡΡΑΣ , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , ως Πρόεδρος 

β) ΕΙΡΗΝΗ  ΣΟΥΦΛΙΑ , ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , ως Μέλος 

γ) ΗΡΩ  ΓΟΥΡΕΛΗ , ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών , ως Μέλος 

 

αποτελούντες μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την από 9.10.2018 

ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. ( ταυτότητα κλήρωσης : mimed-ecb-a-2-

id-aa-1705-eba-2018-10-09-10:00:00.00000) και την με αρ. 204/2018 ( ΑΔΑ: 

ΩΛΨ4ΩΕΨ-ΨΞΧ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικ. Επ. Δήμου 

Καισαριανής , και ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10574/25-10-2018 πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής, συνήλθαμε στην έδρα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  προκειμένου να διεξάγουμε την εις το 

θέμα Ηλεκτρονική  Δημοπρασία, μετά από την 10232/18.10.2018 (ΑΔΑΜ 

18PROC003860337) Διακήρυξη του Δημάρχου Καισαριανής 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την 

διακήρυξη η 12
η
.11.2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16
η
.11.2018 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:30. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 

η Επιτροπή συνδέθηκε  στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της ( όνομα 

χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με Α/Α :77460 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως « κλειδωμένος » και αφετέρου ότι 

είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό προσφορές από τους 

παρακάτω συμμετέχοντες : 

 

 

 

α/α 

 

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία  

Υποβολής 

Προσφοράς 

Χρόνος 

Υποβολής 

Προσφοράς 

 1 NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/11/2018  15:07:25 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.11.2018 07:00:45 

3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ 12.11.2018 12:12:12 

  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 

 

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

κωδικούς για την αποσφράγιση των  προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά 

σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη 

και προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι 

προσφορές. 

 

3. Μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 

συγκεκριμένα οι υποφάκελοι  τους  « Δικαιολογητικά συμμετοχής » και  « 

Οικονομικές Προσφορές » με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του 

ηλεκτρονικού φακέλου  

« Οικονομική Προσφορά » που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες και 

εκτύπωσε τον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας , όπως αυτός 

παρήχθη από το σύστημα  : 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 99870 NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 27,29 % 

  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

2 99873 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 27,00 % 

  - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3 98922 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ 21,04 % 
 

 

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
A1308A2C4D6D67B40AC5866A65D66D61 

 

Η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως 

προς αριθμητική αναγραφή των επιμέρους  ποσοστών έκπτωσης, επίσης 

προέβη σε έλεγχο ομαλότητας και διαπιστώθηκε ότι ήταν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης, οπότε έγιναν δεκτές στο σύνολό τους και 

καταχωρίζονται στο παρόν πρακτικό. 

 



5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του 

ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που είχαν υποβάλει 

οι συμμετέχοντες . Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που 

υπέβαλλαν , είναι τα εξής:  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ , ΤΕΥΔ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

 

α/α α/α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Δικαιολογητικά 

1 99870 NAFCONSTRUCTION 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εγγυητική, ΤΕΥΔ, 

Απαιτήσεις 

2 99873 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Εγγυητική, ΤΕΥΔ, 

Απαιτήσεις 

3 98922 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ 

Εγγυητική, ΤΕΥΔ, 

Απαιτήσεις 

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 3.5 β της διακήρυξης , εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών, 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική συμμετοχής. 

Καθώς όλες οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζομένων ήταν 

ηλεκτρονικές εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ, δεν απαιτείτο από τους 

διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς η κατάθεση έντυπης εγγυητικής 

επιστολής. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ, και διαπίστωσε ότι ήταν 

έγκυρες στο σύνολό τους. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων διαπιστώθηκε ότι στο σύνολό 

τους αναφέρουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

(12/11/2018) ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 15. 2η  

της διακήρυξης) το οποίο και καταχωρίζεται στο παρόν πρακτικό ως γενική 

παρατήρηση.  

 

7. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο των υποβληθέντων ΤΕΥΔ, κατά 

τον οποίο διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.  

 

8. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε η αποδοχή των 

προσφορών που υπέβαλαν οι 

 

1 99870 NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 99873 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3 98922 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ 

 

καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω , η Επιτροπή προτείνει την ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου (μειοδότη)  για την εκτέλεση  του έργου τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », ο 

οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, με μέση έκπτωση  27,29%. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, συντάχθηκε το παρόν 

πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται. 

 

Ημερομηνία : 16.11.2018  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα  μέλη                

 

 

 

                   ΜΙΧΑΗΛ   ΡΕΡΡΑΣ                                                     ΕΙΡΗΝΗ    ΣΟΥΦΛΙΑ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                           ΠΕ  Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ΗΡΩ  ΓΟΥΡΕΛΗ  

                                                                                   ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

(µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 77460) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» προϋπολογισµού 

112.902,84€ ( πλέον ΦΠΑ 24%) και ανακηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο (µειοδότη)  

για την εκτέλεση  του έργου τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία 

«NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », ο 

οποίος προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, µε µέση έκπτωση  27,29%. 

 

 

 

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 

                                                                         

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       23/11/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


