
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  33/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-1-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 29η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
4309/23-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του Προέδρου (ο οποίος απουσίαζε δικαιολογηµένα) ,στην 
συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος     Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    Χλιάρα Παναγιώτα 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Εκδίκαση  ένστασης  κατά του πρακτικού Νο 1 του δηµόσιου  

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια Τροφίµων και 
λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου». 

 
Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 4293/23-1-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών το οποίο λέει τα εξής: 
                                               

ΘΕΜΑ:   «Εκδίκαση  ένστασης  κατά του πρακτικού Νο 1 του δηµόσιου  ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια Τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών 

παντοπωλείου»        

                    Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του δηµόσιου  ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού  για την προµήθεια  τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών 

παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ράµας, του ΝΠ∆∆ και της ∆ΕΚΠΟΤΑ, µε  την υποβληθείσα 

ένσταση της συµµετάσχουσας εταιρείας Αφοί Η. Φούφα Α.Ε. (ΑΦΜ 094355230) κατά 

του Πρακτικού  Νο1  που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 

 
Στη συνέχεια σας διαβάζω την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού: 



 
 

   
  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Επί της ένστασης που υποβλήθηκε  κατά του από 16-1-2014 πρακτικού Νο 1 του 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού  για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 

για τη «Προµήθεια Τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου» 

 

 

Την Πέµπτη, 16 Ιανουαρίου 2014, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της 

πληρότητας των δικαιολογητικών του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου» και συντάχθηκε 

το αντίστοιχο πρακτικό. 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε: 

α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των  ακόλουθων  

διαγωνιζόµενων  και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν  προσφορά:  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

 

β. την απόρριψη της  προσφοράς του ακόλουθου διαγωνιζοµένου  δεδοµένου ότι 

παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκε ένσταση της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ 

Α.Ε. η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 22-1-2014, έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 

3873 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

“…Από τη διατύπωση του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

παραπάνω διακήρυξης: «Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται 

µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα,…..), συνάγεται ότι η φράση «σε 

δύο αντίγραφα» αναφέρεται στη λέξη «οι προσφορές» που είναι το υποκείµενο του 

ρήµατος «υποβάλλονται» εν προκειµένω. 

Περαιτέρω, από τη διατύπωση του εδαφίου Β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

της παρούσας διακήρυξης που αφορά στα δικαιολογητικά και αναφέρει συγκεκριµένα 

«Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α)όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά….» δεν προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι εις διπλούν, 

διότι δεν αναφέρεται αυτό ρητά, όπως συµβαίνει στο παραπάνω εδάφιο Α της ίδιας 

παραγράφου. 

Εξάλλου, σε όποιον διαγωνισµό τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά απαιτούνται 

εις διπλούν, αναφέρεται αυτό ρητά στην σχετική διακήρυξη, όπως για παράδειγµα στη 

σελίδα 23, παράγραφος 3.1, της υπ’ αριθµ. 12/2013 διακήρυξης του Γενικού 

Νοσοκοµείου ∆ράµας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η παραπάνω απόφαση σας, που απορρίπτει την 

προσφορά της εταιρείας µας, σαφώς ζηµιώνει τα συµφέροντα της και είναι µη νόµιµη 

και εσφαλµένη και πρέπει να ανακληθεί, διότι: 

 



 
 

   
  

 

1. Η εταιρεία µας προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά 

τρόπο σύµφωνο µε τη διατύπωση της παραπάνω διακήρυξης και 

συνεπώς έπρεπε να γίνει η προσφορά αυτή της εταιρείας µας δεκτή. 

2. Η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας µας µε την επίκληση µιας 

αυστηρής και αυθαίρετα διασταλτικής ερµηνείας του όρου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παραπάνω διακήρυξης παραβιάζει 

κατάφωρα την αρχή της χρηστής διοίκησης και δικαιολογηµένης 

εµπιστοσύνης του διοικούµενου, αφού εν προκειµένω υφιστάµεθα µια 

καταχρηστική αντιµετώπιση εκ µέρους της Υπηρεσίας, χωρίς δική µας 

ευθύνη, αφού τηρήσαµε καλόπιστα και κατά γράµµα τον παραπάνω 

ρητό όρο της διακήρυξης. 

 

Μάλιστα, η απόρριψη της προσφοράς µας ως απαράδεκτης, χωρίς δηλαδή να 

κριθούν καν τα υπόλοιπα δεδοµένα της προσφοράς µας, πλήττει δυσανάλογα τα 

συµφέροντα µας σε σχέση µε τον σκοπό του εν λόγω διαγωνισµού, που είναι η 

εξασφάλιση της οικονοµικότερης και ταυτοχρόνως ποιοτικότερης προσφοράς. 

 Θεωρούµε επίσης, ότι αποκλεισµός ενός ή περισσοτέρων από τους 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και µάλιστα χωρίς κανένα λόγο, όπως στην παρούσα 

περίπτωση, αποτελεί πλήγµα στο υγιή διαγωνισµό και στην περίπτωση αυτή ζηµιωµένος 

θα είναι ο ∆ήµος σας, αφού οι προσφορές της εταιρείας µας είναι από τις 

οικονοµικότερες και τα προϊόντα της τα πλέον ποιοτικά, πανελληνίως, καθώς µάλιστα η 

εταιρεία µας συγκεράζει την παραγωγή (τυποποίηση κτλ) µε την εµπορία των προϊόντων 

της. 

Άλλωστε, η εταιρεία µας δεν είχε κάποιο λόγο να µην υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά εις διπλούν, όταν µάλιστα είχε πραγµατοποιήσει όλη την απαραίτητη 

προεργασία για τη νόµιµη συµµετοχή της στο διαγωνισµό…» 

Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε., η επιτροπή έχει να 

αναφέρει τα εξής: 

• Η εταιρεία ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ προσκόµισε τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς µόνο σε µια σειρά πρωτοτύπων ενώ σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Με ποινή 

να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις…». 

Άλλωστε, στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται 

ότι: «Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται 

µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος…». 

 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 

 

εισηγείται οµόφωνα  
 

την απόρριψη της ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. για τους λόγους που 

εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 

Η επιτροπή 

Βουλγαρίδου Ελένη Κιοσσές Ιωάννης Λαλές Ευστράτιος 
 

 



 
 

   
  

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη το Πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού που λέει τα 
εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο1 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 16η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 16/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ανοικτό µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την  «Προµήθεια τροφίµων & λιοπών αναλώσιµων ειδών 

παντοπωλείου» όπως ορίζεται στην 76075/17-12-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

 

2) Κιοσσές Ιωάννης και 

 

3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας οι 

ακόλουθες προσφορές: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν 

πέντε προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 

της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 

στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 

βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 

µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 



 
 

   
  

 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ένας  εκ των 

διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στη διακήρυξη. 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ προσκόµισε τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς µόνο σε µια σειρά πρωτοτύπων ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι 

προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα 

φέρει τις εξής ενδείξεις…..» 

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές που είναι πλήρης και σύµφωνες 

µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι κάτωθι: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι η  

προσφορά που παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 

κατά συνέπεια απορρίπτεται  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, του 

άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ είναι του  κάτωθι διαγωνιζόµενου: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

                Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζόµενους των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 

προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  

εισηγείται οµόφωνα 

α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των  ακόλουθων  

διαγωνιζόµενων  και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλε προσφορά:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

β. την απόρριψη της προσφοράς του ακόλουθου διαγωνιζόµενου δεδοµένου ότι 

παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   



 
 

   
  

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η επιτροπή 

Βουλγαρίδου Ελένη Κιοσσές Ιωάννης Λαλές Ευστράτιος 

 

       και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων , και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
Υπηρεσίας και το Πρακτικό Νο1 του  διαγωνισµού 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
 
2.Απορρίπτει την ένσταση της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ δεδοµένου ότι 
παρουσίαζε η προσφορά της  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
∆ράµας. 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 33/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


