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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

167/2016 

από το πρακτικό της 26
ης

/14.11.2016 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 1
ο
 : Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών Προσώπων του. 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 14.11.2016, ώρα 11:00 π.μ.
 
συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10768/10.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, μέλος 
5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος                               6. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος  
 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 1
ο
 : Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών Προσώπων του. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη, που 

έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 148/2016 (ΑΔΑ: 9Τ9ΡΩ6Ι-ΗΣ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων. 

 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ.: 9324/04.10.2016, 

η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«16PROC005187343  2016-10-04», ενώ περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε νομίμως ως κάτωθι: 

1. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ «16PROC005187343 2016-10-04»,  

2. Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «Ελευθερία», 

3. Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «ΚΟΣΜΟΣ», 

4. Εβδομαδιαία εφημερίδα Ν. Λάρισας «Νέα Φάρσαλα», 

5. Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 

6. Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 

7. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων). 

 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων», πραγματοποιήθηκε με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 07-10-2016 και έλαβε Αριθμό 

Συστήματος: 28573. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9324/04-10-2016 διακήρυξη του διαγωνισμού, 

καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών το Σάββατο 22-10-2016 και ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 28-10-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος μόνο ένας (1) προμηθευτής, ο οποίος έγινε δεκτός κατά το πρώτο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή κατά το στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, της καταγραφής και 

ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν, καθώς και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 

03/11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των οικονομικών 

προσφορών ορίστηκε η 4η του μήνα Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Κατά το στάδιο 

της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικών προσφορών του μοναδικού διαγωνιζόμενου που η 

προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το υπ’ αριθ. 10520/4-11-

2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σύμφωνα με το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ του διαγωνισμού κηρύχθηκε ο προμηθευτής «ΣΙΩΧΑΣ Β. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ» ως «προσωρινός ανάδοχος» για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» για τις 

ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 & 5 και κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση του Πρακτικού ΙΙ (στις 4-11-2016 με ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας, βάσει των 

διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 9324/04-10-2016 διακήρυξης. 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε και ήλεγξε τα περιεχόμενα του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Μειοδότη» και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.  

 

Σύμφωνα με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ η αρμόδια Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

i. Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα, εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 10 

ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον μειοδότη. 

ii. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, με βάση τα περιεχόμενα του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», είναι αληθή. Από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 του Ν. 4412/2016, η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 

4412/2016 και η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης. 

iii. Εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από την με αριθμό 9324/04-10-2016  διακήρυξη προϋποθέσεις για 

την έγκυρη συμμετοχή της επιχείρησης  «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» στη διαγωνιστική διαδικασία για 

την προμήθεια υγρών καυσίμων. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την με αρ. πρωτ. 9324/04-10-2016 διακήρυξη του Δημάρχου, 

2. το από 03/11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι, το υπ’ αριθ. 10520/4-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  και το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΙΙΙ, που συντάχθηκαν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, 

3. τις τιμές που προσφέρθηκαν, 

4. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς: 

1. Να εγκριθούν τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ που συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων». 

 

2. Να κατακυρωθεί ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων» (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) στην επιχείρηση 

«ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) επί της εκάστοτε 

νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από 

το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, για τις κάτωθι ομάδες: 

 ΟΜΑΔΑ 1 - Δ. ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

 ΟΜΑΔΑ 2 - Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ" 

 ΟΜΑΔΑ 3 - Ν.Π.Ι.Δ."ΚΑΛΥΨΩ" ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ   

 ΟΜΑΔΑ 4 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

 ΟΜΑΔΑ 5 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίστε σχετικά. 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 
Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν ότι καταψηφίζουν 
την εισήγηση. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευμορφίας Ντουλούλη, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, όπως 

αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθ. 146/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΠΕΩ6Ι-3ΡΤ)  Απόφαση Δ.Σ.: «Έγκριση 7
ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και 5
ης

 Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού 

έτους 2016», 

- την υπ’ αριθ. 217/2015 (ΑΔΑ: Ω2Β9Ω6Ι-20Θ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: 

«Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2016», 

- την υπ’ αριθ. 145/2016 (ΑΔΑ: Ω3Ν0Ω6Ι-2ΨΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς: 

«Έγκριση 18
ης

 Διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», 

- την με αριθμ. πρωτ. 9324/04.10.2016 (ΑΔΑ: 6ΡΔΘΩ6Ι-ΗΧ9) διακήρυξη του διαγωνισμού για την 

προμήθεια: : «Προμήθεια υγρών καυσίμων», 

- την υπ’ αριθ. 21/2016 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων», 

- το από 03/11/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι, το υπ’ αριθ. 10520/4-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  και το υπ’ αριθ. 

10820/14-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, που συντάχθηκαν κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία, 

- την αρνητική ψήφο των μελών της Επιτροπής Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου Τριανταφύλλου,  

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ που συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων». 

 

Β. Κατακυρώνουμε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων» (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) στην επιχείρηση «ΣΙΩΧΑΣ 

Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (ΑΦΜ: 111255816) με ποσοστό έκπτωσης - 3 % (μείον τρία τοις εκατό) επί της 

εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή 

ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης  191.393,23€, 

για τις κάτωθι ομάδες: 

 

- ΟΜΑΔΑ 1: Δ. ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ. 

 

- ΟΜΑΔΑ 2: Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ». 

 

- ΟΜΑΔΑ 3:  Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ. 

   

- ΟΜΑΔΑ 4: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ. 

 

- ΟΜΑΔΑ 5: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ. 
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Γ. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Δ. Οι δαπάνες της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης 

και βενζίνη αμόλυβδη) έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ. 145/2016 (ΑΔΑ: Ω3Ν0Ω6Ι-2ΨΤ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς των εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15.786,62€ 

02.10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 8.478,90€ 

02.10.6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τις σχολικές 
επιτροπές του Δήμου Αγιάς 

70.784,23€ 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 14.625,24€ 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 45.033,89€ 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 18.641,16€ 
 

Ε. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις επιπλέον ενέργειες και για την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ω77ΦΩ6Ι-Ο54


		2016-11-15T13:22:48+0200
	Athens




