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Από το πρακτικό της 26/02/2016

Αριθ. Απόφασης: 035/2016
ΘΕΜΑ: Εξέταση της µε αριθµό πρωτ. 2600/25-02-16 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία
ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, «διακρ.τίτλος «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» κατά
του από 16/02/16 πρακτικού της επιτροπής, έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής στα πλαίσια
του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, σκεπάστρων κάδων &
επίστυλων απορριµµατοδεκτών»
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016
ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση µετά από την 2443/22-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Ναλπαντίδου Αφροδίτη
(αναπληρωµατικό µέλος), 4)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος), 5)Ράπτου Όλγα (µέλος),
6)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος).
Απόντες: 1)Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 3) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος)
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Με την µε αριθµό 021/25-01-16 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
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απορριµµατοδεκτών», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό
59.710,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 73.443,30€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε
την µε αριθµό 015/02-02-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι
όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής οµάδες:
Οµάδα Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1100 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 48.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 59.040,00€
Οµάδα Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για µεταλλικούς κάδους 1100 και 1300 λίτρων, ενδεικτικού
προϋπολογισµού 5.250,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 6.457,50€
Οµάδα Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.660,00€ πλέον
ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 4.501,80€

Οµάδα ∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού
2.800,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 3.444,00€
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 18/02/16, στην επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, διακρ.τίτλος «SPORTS & PLAY», αριθµ.πρωτ.προσφοράς
2038/12-02-16
2. ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 2087/15-02-16
3. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 2121/16-02-16
4. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑΩΝ, διακριτ.τίτλος «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΒΕΕΕ», αριθµ.πρωτ.προσφοράς 2118/16-02-16
5. ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, «διακρ.τίτλος «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ»,
αριθµ.πρωτ.προσφοράς 2123/16-02-16
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΕ, διακρ.τίτλος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»
Οι οποίες κατέθεσαν προσφορά για τις εξής οµάδες:
Οµάδα
Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων
απορριµµάτων 1100 λίτρων
Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για
µεταλλικούς κάδους 1100 και 1300 λίτρων
Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360
λίτρων
∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων
απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων

Εταιρίες

- ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε
- ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ
- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
- SPORTS & PLAY
- ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
- ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η επιτροπή του διαγωνισµού απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από
την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα
δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 15 της µε αριθµό 147/16 διακήρυξης του διαγωνισµού ενώ
έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τις εταιρίες
SPORTS & PLAY, ΕΛΠΙ∆Α ΒΙΟΚΑ∆Ο Ι.Κ.Ε, ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ.
Έπειτα, η εταιρία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 2600/25-02-16 ένσταση κατά του από
16/02/16 πρακτικού της επιτροπής ζητώντας την απόρριψη της εταιρίας ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ από
τη συνέχεια του διαγωνισµού.
Αναλυτικότερα:

«Η ένσταση που υποβάλλω αφορά την προσφορά ενός εκ των συνδιαγωνιζοµένων µου, της ΣΑΒΒΑΣ
ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ. Οι λόγοι στους οποίους βασίζω την ένσταση µου απορρέουν από τα άρθρα 9 και 15 της
παρούσης ∆ιακήρυξης. Πιο συγκεκριµένα το υπ. Αριθµ. 9.5 εδάφιο της ορίζει πως «οι προσφορές δεν πρέπει
να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση, µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών» Επίσης, στο
άρθρο 15.4 ορίζεται πως δύναται να κατατεθούν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αντί πρωτοτύπων αλλά
αυτά οφείλουν να είναι ευκρινή. Ακόµη πιο συγκεκριµένα στο 15.5 αναφέρεται ξεκάθαρα πως: α) τα µη
ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (πχ µη ευανάγνωστη σφραγίδα,
υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοµατεπώνυµο υπογράφοντα, ηµεροµηνία εγγράφου κλπ, β) η υποβολή
πλαστών ή παραποιηµένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Στο σηµείο αυτό αναφέρω πως η εταιρία ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ προσκόµισε δικαιολογητικά- από τις
εταιρίες ΡΟ∆Α ΑΕ και ΠΑΠΑ∆ΙΟΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ- τα οποία φέρουν είτε διπλογραµµένες ηµεροµηνίες
είτε σβησµένες ή καλυµµένο αριθµό πρωτοκόλλων. Το γεγονός αυτό εκτός του ότι αντιβαίνει στους όρους της
∆ιακήρυξης προκαλεί αµφιβολίες για το γνήσιο, έγκαιρο και έγκυρο των εγγράφων αυτών.
Βάσει των ανωτέρω δεδοµένων, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η ∆ιακήρυξη καθώς και µε το σκεπτικό πως η
ηµεροµηνία σε ένα έγγραφο αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στοιχεία του καθώς δηλώνει τον χρόνο
σύνταξης, υπολογίζει τον χρόνο ισχύος του, αποδεικνύει την εγκυρότητα του και µε την αιτιολογία πως έχω
νόµιµο συµφέρον να στραφώ εναντίον κάποιας απόφασης που αντιβαίνει στους όρους της ∆ιακήρυξης ή της
ισότητας και της ορθής διεξαγωγής ενός δηµόσιου διαγωνισµού».
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα τα εξής:
α)το άρθρο 15 παρ.1β αναφορικά µε τις ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης:
«'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην
αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο
κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά…» και
2. Την µε αριθµό 147/16 διακήρυξη του διαγωνισµού
3. Το από 25/02/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού όπου αναφέρονται τα
εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της µε αριθµό 147/16 διακήρυξη του διαγωνισµού αναφορικά µε τον
(υπο)φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι όφειλαν να καταθέσουν τα
εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο
τόπος εγκατάστασης του και εφόσον µεσολαβούν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος διάφορες
φάσεις βιοµηχανοποίησης θα δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης και το
ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µια από αυτές τις φάσεις.
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος δεν κατασκευάζει το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε δικό του
εργοστάσιο θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο
οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, ότι:
 αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
 ότι αποδέχεται τους όρους εγγύησης του εξοπλισµού και αναλαµβάνει να καλύψει απευθείας τον ∆ήµο
Αµπελοκήπων σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή
 ότι ο υποψήφιος προµηθευτής τυγχάνει εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας
εταιρείας για το προσφερόµενο προϊόν
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος δεν κατασκευάζει το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε δικό του
εργοστάσιο θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο
οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, ότι:
 αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
 ότι αποδέχεται τους όρους εγγύησης του εξοπλισµού και αναλαµβάνει να καλύψει απευθείας τον ∆ήµο
Αµπελοκήπων σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή
 ότι ο υποψήφιος προµηθευτής τυγχάνει εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας
εταιρείας για το προσφερόµενο προϊόν
Ως προς τα παραπάνω, η εταιρία ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ κατέθεσε την από 15/02/16 υπεύθυνη
δήλωση µε την οποία δήλωνε τα εξής:
«ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο «GEKAS
METAL» οι προσφερόµενοι µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων 1100 λίτρων µε πλαστικό επίπεδο καπάκι
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κατασκευάζονται από την εγχώρια και επαρχιακή βιοµηχανία GEKAS ΜΕΤΑΛ, στο 17ο χλµ Θεσ/νίκηςΒεροίας στον Άγιο Αθανάσιο Νοµού Θεσσαλονίκης. Για τους µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων όλη η
παραγωγική διαδικασία γίνεται στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας πλην του καπακιού που
διαµορφώνεται στην εταιρεία ROTAGRAN ΑΕΒΕ (σχετικά συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας), της
επιψευδαργύρωσης (γαλβανίσµατος) που διαµορφώνεται στην εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ (σχετικά
συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας) των τροχών κάδων από την εταιρεία ΡΟ∆Α ΑΕ (σχετικά
συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας) και της ηλεκτροστατικής βαφής εφ’ όσον ζητηθεί βαµµένος ο
κάδος που διαµορφώνεται στην εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ Ε. ΗΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Τα ποσοστά στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος είναι:
-παραγωγική διαδικασία κάδου ποσοστό 77,10%
- πλαστικό καπάκι 1100 λίτρων ποσοστό 8,00%
- επιψευδαργύρωση ποσοστό 6,00%
- ηλεκτροστατική βαφή ποσοστό 4,9%
-τροχοί κάδοι ποσοστό 4,00%
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή έκρινε ότι η ανωτέρω δήλωση καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης
δεδοµένου ότι η εταιρία ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ κατασκευάζει µερικώς, σε ποσοστό 77,10% τα
ζητούµενα είδη στο δικό τους εργοστάσιο και συνεπώς οι δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες
ΡΟ∆Α ΑΕ και ΠΑΠΑ∆ΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ δεν κρίθηκαν απαραίτητες και δεν αξιολογήθηκαν ως προς την
νοµιµότητα τους.
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 25/02/16 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης
Β) Να απορρίψει την µε αριθµό πρωτ. 2600/25-02-16 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΕΡΜΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, «διακρ.τίτλος «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» κατά του από
16/02/16 πρακτικού της επιτροπής, έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής στα πλαίσια του πρόχειρου
διαγωνισµού

για

την

«Προµήθεια

κάδων

απορριµµάτων,

σκεπάστρων

κάδων

&

επίστυλων

απορριµµατοδεκτών»
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
(µε ψήφους 4 υπέρ-1 λευκό η κα Ράπτου Όλγα-1 αποχή η κα Ζωναρέλη Κυριακή)
Α) Eγκρίνει το από 25/02/16 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης
Β) Απορρίπτει την µε αριθµό πρωτ. 2600/25-02-16 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΕΡΜΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, «διακρ.τίτλος «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» κατά του από
16/02/16 πρακτικού της επιτροπής, έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής στα πλαίσια του πρόχειρου
διαγωνισµού

για

την

απορριµµατοδεκτών»

«Προµήθεια

κάδων

απορριµµάτων,

σκεπάστρων

κάδων

&

επίστυλων

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 035/2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 29/02/2016
Ακριβές Απόσπασµα

Η Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

