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Αριθ. Απόφασης: 240/2016

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 24.11.16 προδικαστική διοικητική προσφυγή, η οποία κατατέθηκε από
την εταιρία µε επωνυµία ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
(άρθρο 4 του Ν.3886) και τον Ν.4412/16, κατά της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία
µε επωνυµία ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού
διαγωνισµού για την ανάθεση της «Σίτισης των µαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό
έτος 2016-2017

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µήνα ∆εκεµβρίου, του
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση, µετά από την 16614/28-11-2016 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) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος),2) ΣιδηρόπουλοςΣάββας (Μέλος)3) ΚαρράςΕυστράτιος (Μέλος),
4) Αποστολίδου Μαρία (Μέλος),5) Ράπτου Όλγα (Μέλος).
Απόντες:1) Κουσενίδης Αλέξανδρος (Μέλος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (Μέλος),3) Καζαντζίδης
Γεώργιος,4) Ζωναρέλη –Λαζαρίδου Κυριακή (Μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί σαν
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών την µε αριθµό 277/19-09-16 απόφαση
δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση
της «Σίτισης των µαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2016-2017», µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής και
ενδεικτικό προϋπολογισµό 105.462,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης

130.772,88€ συµπ/νου Φ.Π.Α και µε την µε αριθµό 192/12-10-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(Α∆Α: ΨΘΙΝΩΨΕ-ΒΝ5), εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και
ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α. υποπερ. 1 της υπ’ αριθµ.
11389/93 Υπ. Απόφασης, του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 και του ΦΕΚ 1716/Β/17-08-15 15 σε δύο
οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού. Επίσης
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα
του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr ενώ τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του Ν. 4013/11 καταχωρήθηκαν και στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων).
Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1292/16 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 28778. Η
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 14/11/16.
Στον διαγωνισµό συµµετείχαν οι εξής εταιρίες:
Α/Α

Προµηθευτές

Ηµεροµηνία

και

ώρα

υποβολής προσφοράς
1.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

12/11/2016 19:05:34

2.

ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

14/11/2016 14:48:04

Σύµφωνα µε το α) από 21/11/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και β) το από 23/11/16 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, η επιτροπή έκανε αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, και τις δύο παραπάνω προσφορές, δεδοµένου ότι
κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι τεχνικές προσφορές τους ήταν
σύµφωνες µε το άρθρο 15 της µε αριθµό 1292/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.
Στις 23/11/16 αναρτήθηκαν τα δύο παραπάνω πρακτικά της επιτροπής (έλεγχος δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και
ενηµερώθηκαν σχετικά οι δύο συµµετέχοντες.
Στις 24/11/16, σύµφωνα και µε την από 23/11/16 ενηµέρωση των προµηθευτών, αναφορικά µε την
ηµεροµηνία αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή, προχώρησε στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών ήτοι συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό µε α/α 28778 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός είχε ολοκληρωθεί ως προς την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών-τεχνική προσφορά και οι οικονοµικές προσφορές ήταν
σφραγισµένες.
Μετά την αποσφράγιση οι οικονοµικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες:
Α/Α

Εταιρία

Οικονοµική Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ

Με ΦΠΑ

45786

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 83.008,80€

102.930,91€

45549

ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

103.774,61€

83.689,20€

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού συνέταξε την από 24/11/16
γνωµοδότηση της προς την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την οποία όριζε ως προσωρινό
ανάδοχο την εταιρία µε επωνυµία ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ κατέθεσε στις 24/11/16
(ώρα

23:51:53)

ηλεκτρονικά

προδικαστικά

διοικητική

προσφυγή

κατά

της

εταιρίας

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ µε αιτιάσεις αµφισβήτησης για την πληρότητα της
προσφοράς τους.
Στις 28/11/16 αναρτήθηκαν στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ τόσο το από 24/11/16 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας-γνωµοδότηση όσο και η µε αριθµό 230/16 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής(Α∆Α:68ΓΝΩΨΕ-ΕΨΕ) αναφορικά µε την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης και
ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα εξής:
α) το άρθρο 100 παρ. 4 αναφορικά µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και
αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών ήτοι:
«Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες
ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο
127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η,
σύµφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ)»
β) το άρθρο 127 αναφορικά µε τις ενστάσεις ήτοι:

«1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
γ) το άρθρο 360 αναφορικά µε το δικαίωµα άσκησης προσφυγής ήτοι:
«Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση
του νόµου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον
Τίτλο 3 ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής»
δ) το άρθρο 376 παρ. 12 αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις ήτοι:
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόµενη διαδικασία
ένστασης της περίπτωσης στ ' της παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα ' της
περίπτωσης β ', της υποϋποπερίπτωσης βββ ' της υποπερίπτωσης ββ ' της περίπτωσης β '
καθώς και της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 100 εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις των περιπτώσεων α ' και β ' της παραγράφου 2
του άρθρου 1 κάτω των ορίων» και
ε) το άρθρο 379 παρ.8 αναφορικά µε την έναρξη ισχύος των διατάξεων ήτοι:
«Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από
πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 1η Ιανουαρίου 2017».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30-09-10) «∆ικαστική προστασία κατά
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665
του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335), αναφορικά µε
το πεδίο εφαρµογής του ήτοι:

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και
2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην
εσωτερική έννοµη τάξη».
3. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη ανάθεση αφορά ποσό ενδεικτικού προϋπολογισµού 105.462,00€
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι κάτω των ορίων, ο οποίος αναφορικά µε την δυνατότητα άσκησης
ένστασης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 µέχρι την έναρξη εφαρµογής
του άρθρου 360 ήτοι δικαίωµα άσκησης προσφυγής µέσω της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
4. Το γεγονός ότι δεν έχει καταβληθεί το απαιτούµενο παράβολο σύµφωνα µε το άρθρο 127 του
Ν.4412/16 ήτοι «Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης».
5. Την µε αριθµό 1292/16 διακήρυξη του διαγωνισµού και ειδικότερα τα εξής άρθρα:
α) άρθρο 19 αναφορικά µε την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών ήτοι:
«Συγκεκριµένα η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού (γνωµοδοτική επιτροπή)
α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, ήτοι το δικαίωµα συµµετοχής τους στη διαδικασία σύµφωνα µε
τα άρθρα 6-7, την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά” σε συνάρτηση µε τον κατατιθέµενο φάκελο δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο κατά τα
σχετικά άρθρα της παρούσης.
β) συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο οποίο καταγράφονται όσοι
υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά κα τα αποτελέσµατα του ελέγχου
αυτών, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της
διακήρυξης καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε
µία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Το σχετικό πρακτικό σε µορφή αρχείου τύπου .pdf υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και
ψηφιακά από τον πρόεδρο της και αναρτάται στο σύστηµα προκειµένου να γνωστοποιηθεί το
αποτέλεσµα του στους συµµετέχοντες.
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών.
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονοµικών

προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονοµικών
προσφορών µε βάσει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και συντάσσει το
πρακτικό ελέγχου των οικονοµικών προσφορών προς την Οικονοµική Επιτροπή.
Οικονοµικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσης» και
β) άρθρο 25 αναφορικά µε τις ενστάσεις ήτοι «2.Η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. .. 4.Για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο».
6. Το από 30/11/16 πρακτικό της επιτροπής
7. Την από 30/11/16 γνωµοδότηση του δικηγόρου του δήµου
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή

Α) Να εγκρίνει το από 30/11/16 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
Β) Να απορρίψει την από 24.11.16 προδικαστικής διοικητικής προσφυγής, η οποία κατατέθηκε από
την εταιρία µε επωνυµία ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κατά της προσφοράς η οποία
κατατέθηκε από την εταιρία µε επωνυµία ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στα πλαίσια
διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Σίτισης των µαθητών του
καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2016-2017».
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Eγκρίνει το από 30/11/16 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
Β) Απορρίπτει την από 24.11.16 προδικαστική διοικητική προσφυγή, η οποία κατατέθηκε από την
εταιρία µε επωνυµία ΤΑΡΙΝΙ∆ΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κατά της προσφοράς η οποία κατατέθηκε

από την εταιρία µε επωνυµία ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,Α∆ΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στα πλαίσια διεξαγωγής
του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση της «Σίτισης των µαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου,
για το σχολικό έτος 2016-2017».
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 240/2016.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 05/12/2016
Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

