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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  158/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση με αριθμό πρωτ. 7316/08-04-2021 

ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης 

της «Προμήθειας χρωμάτων-Τμήμα 2» 

 

Σήμερα την 24η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 10363/20-05-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6)  Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος)  

7) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος).   

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, 

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Αφού ελήφθησαν υπόψη: 

Ιστορικό δημοπράτησης 

1. Στις  23-02-2021  εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 3880/21 πρόσκληση για την «Προμήθεια χρωμάτων», 

αριθμ.μελέτης 10/2021 εκτιμώμενης αξίας 19.999,79€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεση την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση αφορούσε δύο τμήμα 

ενώ μπορούσε να υποβληθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα ήτοι: 

Τμήμα 1: Χρώματα-Υλικών Βαφών με εκτιμώμενη αξία 16.677,00€ πλέον ΦΠΑ 

Τμήμα 2: Χρώματα για το γραφείο κίνησης και καθαριότητας με εκτιμώμενη αξία 3.322,79€ πλέον 

ΦΠΑ 

Η πρόσκληση είχε κοινοποιηθεί και στο site  του δήμου. 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν στις  01-03-2021. 

2.  Στις 01-03-2021 κατατέθηκαν (2) φάκελοι  υποψήφιων αναδόχων για το τμήμα 1 και συγκεκριμένα 

από τις εξής εταιρίες: 

1.  «ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ» με αρ. πρωτ. προσφοράς 4170/26-02-2021 
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2.  «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» με  αρ. πρωτ. προσφοράς 4251/01-03-2021 

Για το τμήμα 2 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των προσφορών, για το τμήμα 1, οι ανωτέρω προσφορές έγιναν αποδεκτές 

ενώ η κατακύρωση έγινε στην εταιρία «ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ» η οποία κατέθεσε την 

οικονομικότερη από τις δύο προσφορά. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την με αριθμό 294/2-3-2021 Απόφαση Δημάρχου η 

οποία αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ZT8ΩΨΕ-Ν27 και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με 

το με αριθμό πρωτ. 4468 στις 02-03-2021. 

3. Στις 03-03-2021 στάλθηκε με e-mail στο Δήμο Αμπελοκήπων –Μενεμένης και πρωτοκολλήθηκε (με 

αρ.4608/04-03-2021) αίτηση της εταιρίας  «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» που ζητούσε να σταλούν ηλεκτρονικά 

αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς (με την εμπορική ονομασία των προσφερόμενων υλικών) της 

οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρίας «ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ» . Στις 

04/03/2021 με αριθμ.πρωτ..4622  ο Δήμος απάντησε στο ανωτέρω αίτημα.  

4. Μετά την παρέλευση 12 ημερών και εφόσον δεν υπήρχε καμία όχληση από την εταιρία  «ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ», ο Δήμος προχώρησε για το τμήμα 1, στην σύναψη σύμβασης με την εταιρία  «ΤΕΪΛΟΡΣ 

Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ» στις 12/03/2021 με αριθ. πρωτ.5411 η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21SYMV008287524/16-03-21. 

5. Δεδομένου ότι για το τμήμα 2 δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά, ο Δήμος προχώρησε εκ νέου στην 

έκδοση της με αριθμ. πρωτ.. 6896/05-04-2021 Πρόσκλησης για το ανωτέρω τμήμα (2) με καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 12η Απριλίου 2021. 

6. Στις 08/04/2021 με αρ.πρωτ.7316 κατατέθηκε ένσταση  σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.412/16, από 

την  εταιρία «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» ζητώντας την αναστολή και ακύρωσης της με ημερομηνία 05-04-21 

Πρόσκλησης, της με αριθμό 10/21 μελέτης και κάθε συναφούς πράξης 

Για την άσκηση της κρινόμενης ένστασης έχει κατατεθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 2 του 

ν.4412/16 το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 372207046951 0607 0068  ύψους 248,00€.  

7.  Στις 12/04/2021 , κατατέθηκαν (2) φάκελοι  υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εξής 

εταιρίες: 

1. «ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αρ. πρωτ. προσφοράς 7498/12-04-202 

2. «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» με  αρ. πρωτ. προσφοράς 7447/12-04-2021 

 Η  προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρία  «ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν η μοναδική 

έγκυρη , αφού εκείνη  της εταιρίας «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ»  αφορούσε λανθασμένα το Τμήμα 1. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το 

άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
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για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα αναφορικά με 

τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:  

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 

για την απευθείας ανάθεση. […]» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/16 ήτοι: 

1.«Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης 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 Δημοσίου 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. 

3. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ένστασης αφορά το τμήμα 1 (παρ. 2.1) για το οποίο έχει 

παρέλθει ο χρόνος στον οποίον ο οικονομικός φορέας μπορούσε να καταθέσει ένσταση δεδομένου ότι 

η με αριθμό. 294/21 απόφαση δημάρχου αναφορικά με την  κατακύρωση της ανάθεσης 

κοινοποιήθηκε στην εταιρία με επωνυμία ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ στις 02-03-21.  

Δεν κατατέθηκε στο οριζόμενο από τον νόμο, άρθρο 127 παρ.1 χρονικό διάστημα των πέντε ημερών 

ένσταση ούτε κατά της με αριθμό πρωτ. 3880/23-02-21 πρόσκλησης ούτε κατά της κατακυρωτικής 

απόφασης. 

4. Για το τμήμα 2 οι αναφορές στην σχετική ένσταση είναι οι ακόλουθες: 

«2.2. Μη νόμιμος ο επί ποινή αποκλεισμού όρος της πρόσκλησης για την ταύτιση των προδιαγραφών 

των υλικών με τις επίσημες ιστοσελίδες: 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-μελέτη της πρόσκλησης τόσο ως προς την Ομάδα 1 όσο και ως προς 

την Ομάδα 2 ζητείται επί ποινή αποκλεισμού η ταύτιση των προδιαγραφών των υλικών με αυτές που 

είναι αναγραμμένες στις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών. 

Ο όρος αυτός προφανώς και θέτει εκτός διαγωνισμού προσφέροντες που δεν προσφέρουν είδη με 

προδιαγραφές που δεν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες. 

Δεν γίνεται κατανοητό γιατί να αποτελεί λόγος απόρριψης της προσφοράς η μη ανάρτηση 

προδιαγραφής υλικών στην ιστοσελίδα 

Ο υγιής ανταγωνισμός και η ζήτηση της συμφερότερης προσφοράς επιβάλλει τη δημιουργία 

συνθηκών ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι και τούτο σε εφαρμογή της 

διαφάνειας και προς εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. 

Η μη αναγραφή προδιαγραφών σε ιστοσελίδα ουδόλως επηρεάζει την ποιότητα της προσφοράς και 

την αξιολόγηση, δεν σημαίνει δηλαδή ότι προδιαγραφές που δεν έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα 

δημιουργούν οποιαδήποτε αμφιβολία σε σχέση με την ποιότητα του προσφερόμενου είδους ή το 

δυσμενή του χαρακτηρισμό, δηλαδή τον αποκλεισμό. 
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Σε κάθε περίπτωση η διακήρυξη θα έπρεπε να προβλέπει και ισοδύναμη αναγραφή σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει αναγραφή σε ιστοσελίδα. 

Είναι γεγονός ότι εμποδίζεται η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό και με τον άνω όρο της 

διακήρυξης και για τις δύο ομάδας, εάν λάβουμε υπόψη ότι μέρος της προσφοράς μας είναι και η 

προσφορά ειδών των οποίων οι προδιαγραφές δεν είναι αναρτημένες σε ιστοσελίδες. 

Η εταιρεία μας θα μπορούσε για παράδειγμα να προσφέρει υλικά προσαρμοσμένα στις ζητούμενες 

προδιαγραφές όπως α) για τα άρθρα 13 και 14 της ΟΜΑΔΑΣ 1 τα υλικά COSMOCHROME ΑΣΤΑΡΙ 

ΝΕΡΟΥ CM και COSMOCHROME ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ CM της εταιρείας COSMOCHROME ΕΠΕ, β) για το 

άρθρο 17 της ΟΜΑΔΑΣ 1 το υλικό DRAPA DRALUX PLUS της εταιρείας DRAPA-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ.& 

ΣΙΑ ΟΕ, γ) για τα άρθρα 3 και 4 της ΟΜΑΔΑΣ 2 αντίστοιχα υλικά της εταιρείας INTERNATIONTAL (και 

όχι της εταιρείας 3Μ που λανθασμένα φωτογραφίζεται στην μελέτη), δ) για τα άρθρα 5 και 6 της 

ΟΜΑΔΑΣ 2 τα υλικά PPG ΑΣΤΑΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ PPG ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

Επειδή, οι ως άνω φωτογραφικές και αντίθετες στο νόμο διατάξεις προκαλούν άμεση βλάβη στην 

εταιρεία μας, διότι παραβιάζουν τους κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, τη 

διαδικασία επιλογής του αναδόχου και τα εφαρμοστέα για την ανάδειξη κριτήρια σε σημείο που να 

αποκλείει ή να καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, διότι η μεταφορά από 

τις επίσημες τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένων προϊόντων και κατασκευαστή αντίστοιχα, όπως 

ανωτέρω και με τα σχετικά έγγραφα καταδεικνύουμε και χωρίς να επιτρέπεται η προσφορά 

ισοδύναμων προϊόντων, αυτομάτως έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό όλων των υποψήφιων και 

ειδικά και της εταιρείας μας που δεν έχει τη δυνατότητα κατά την πρόσκληση να προσφέρει 

ισοδύναμα προϊόντα, ενώ η επιλογή της προσφοράς από κάθε διαγωνιζόμενο ειδών συγκεκριμένου 

μόνο και ίδιου για όλους κατασκευαστή προφανώς είναι αντίθετη στον ανταγωνισμό και στη 

διαφάνεια. Ομοίως και  η επί ποινή αποκλεισμού διάταξη της διακήρυξης περί  υποχρέωσης ταύτισης 

προδιαγραφών με αυτές των επίσημων ιστοσελίδων, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή μας εφόσον 

προσφερόμενα από την εταιρεία μας είδη δεν έχουν αναρτημένες προδιαγραφές σε ιστοσελίδες. 

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση μας και να ακυρωθεί η εν λόγω 

προσβαλλόμενη πρόσκληση και οι συμπροσβαλλόμενες με αυτήν πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής. 

5. Την Τεχνική έκθεση αρ. μελ.10/2021 του Τμήματος Συντηρήσεων  έργων & Αποθήκης Υλικών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και ειδικότερα το 

επίμαχο άρθρο: 

6. «Οι προδιαγραφές των υλικών, επί ποινή αποκλεισμού,  θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτές που 

είναι αναγραμμένες στις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών. Δε θα γίνουν δεκτά υλικά που δεν 

αναφέρονται οι προδιαγραφές τους στις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών. 

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να διακρίνονται 

για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχες  προδιαγραφές, να πληρούν  τις 
ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και να εναρμονίζονται με τα οριζόμενα 

στα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά ή άλλων χωρών της Ε.Ε. πρότυπα» 
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Ήτοι η αρμόδια υπηρεσία δεν ενήργησε φωτογραφικά, στη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών 

των ειδών , αλλά   βασίστηκε  στις ανάγκες της για προμήθεια υλικών υψηλών προδιαγραφών 

7. Το γεγονός ότι η εταιρία με επωνυμία «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» κατέθεσε προσφορά και τις δύο προσκλήσεις 
του Δήμου με την πρώτη να γίνεται δεκτός αλλά η κατακύρωση να γίνεται στην οικονομικότερη 

προσφορά και με την δεύτερη να έχει καταθέσει προσφορά εκ παραδρομής για το τμήμα 1 και όχι 

για το τμήμα 2 που ήταν το ζητούμενο. 

8. Το από 18-05-21 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 18-05-21 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

B) Για την απόρριψη της με αρ. πρωτ. 7316/08-04-21 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με 

επωνυμία «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» για το τμήμα 1 λόγω παρέλευσης του εύλογου κατά του άρθρου 127 του 

ν.4412/16 χρονικού διαστήματος των πέντε ημερών από την πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

ήτοι ημερομηνία κοινοποίησης απόφασης 02-03-21 και για το τμήμα 2 λόγω μη τεκμηρίωσης των λόγων 

προσφυγής και μη κατάθεσης σωστής για το ζητούμενο τμήμα προσφοράς ήτοι λόγω ανυπαρξίας έννομου 

συμφέροντος από την ενιστάμενη εταιρία, διότι η προσφορά της δεν αφορούσε το φυσικό αντικείμενο 

της ανάθεσης , τα είδη του Τμήματος 2 της με αριθμ.10/21Τεχνικής έκθεσης. . 

Γ)  Κατάπτωση του παραβόλου ( κωδ.372207046951 0607 0068  ,αξίας 248,00 ευρώ καταληκτική  

ημερομηνίας πληρωμής  7/6/2021) της ένστασης υπέρ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται  και εγκρίνει  το από 18-05-21 πρακτικό  της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

B) Απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 7316/08-04-21 ένσταση  η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία 

«ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» για το τμήμα 1 λόγω παρέλευσης του εύλογου κατά του άρθρου 127 του ν.4412/16 

χρονικού διαστήματος των πέντε ημερών από την πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής ήτοι 

ημερομηνία κοινοποίησης απόφασης 02-03-21 και για το τμήμα 2 λόγω μη τεκμηρίωσης των λόγων 

προσφυγής και μη κατάθεσης σωστής για το ζητούμενο τμήμα προσφοράς ήτοι λόγω ανυπαρξίας έννομου 

συμφέροντος από την ενιστάμενη εταιρία, διότι η προσφορά της δεν αφορούσε το φυσικό αντικείμενο 

της ανάθεσης , τα είδη του Τμήματος 2 της με αριθμ.10/21Τεχνικής έκθεσης. . 

Γ)  Κατάπτωση του παραβόλου ( κωδ.372207046951 0607 0068  ,αξίας 248,00 ευρώ καταληκτική  

ημερομηνίας πληρωμής  7/6/2021) της ένστασης υπέρ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  158/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  25.5.2021 

  

         

       

      O Πρόεδρος 

  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


