
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα    11/08/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 19591 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                                    Προς: Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                            
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr          
    

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 
 
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων 
και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη 
με αριθμ. πρωτ: 19207/07-08-2020 του Αυτοτελές τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης. 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. 

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.499,52 με το Φ.Π.Α.  
  
    Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει την προσφορά του σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 
17/08/2020 και ώρα 13:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 



Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Εκτύπωση της μάσκας της επιχείρησης στο σύστημα taxisnet της ΑΑΔΕ, με εμφανή την ημερομηνία  

εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλη-

σης.  

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. 
Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Δραστική  Ποσότη-

τα/ τμχ  

Τιμή/ 

τμχ 

Συνολική 

Αξία 

1 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων  

Μιλμπεμικυνη ,Πραζικουαντελη 50 5,20  

2 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων 

Πραζικουαντε-

λη,Πυραντελη,φαιβαντελη 

200 2,80    

3 Eνδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε πα-

στα  

Πυραντελη oral paste dog 20 8,91  

4 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε πά-

στα 

Πυραντελη oral paste cat 10 5,07  

5 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Fipronil & s-methoprene σε α-

μπούλα 402 mg  για ζώα 40-60 

Kg 

30 12,10  

6 Εμβόλιο μικρών ζώων για την πρόληψη έναντι της νό-

σου του Carre, του αδενοϊού 

τύπου 1, της παραϊνφλουέντζας 

και αδενοϊού τύπου 2 και του 

παρβοϊού (στέλεχος CPV-2b, 

CPV-2c) 

60 11,88  

7 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα 

sarolaner 10-20kg 50,00 11,00  

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών  

για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 
COVID -19.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.499,52 € (συµπ. Φ.Π.Α.) 



8 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα   

sarolaner 20-40kg 50,00 13,20  

9 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

sarolaner 40-60kg 50,00 15,38  

10 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Φιπρονίλη 10-20kg 50,00 8,80  

11 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Φιπρονίλη 20-40kg 16,00 9,91  

12 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα   

Φιπρονίλη 40-60kg 15,00 11,00  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Β. ΤΡΟΦΕΣ 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Ποσότητα/ Κιλά Τιμή/ κιλό Τελική 

1 Ζωοτροφή κροκέτα σκύλου Premium 1820 0,886  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2020 
 

 
 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Αριθμ. μελέτης: 2/2020 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμά-

των και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της α-

ντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορονοϊού COVID -19». 

CPV: 15700000-5  Ζωοτροφές, 33690000-3   Διάφορα 

φάρμακα 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη Προμήθειας 

 

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.499,52 € 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση  

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 

Με την υπ. αριθμ. 24891/16-4-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κατα-

νεμήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον 

τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 7.500,00 € στο Δήμο Δράμας, για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. Β. Με το ανωτέρω ποσό οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:α) 

προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια, β) προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων 

για αδέσποτα ζώα στα διοικητικά τους όρια και γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι Με το άρθρο 9 «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Ν. 

4039/2012  (ΦΕΚ 15/02.02.2012, τεύχος Α’) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των 

ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται 

η υποχρέωση των Δήμων να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Η προμήθεια επιμερίζεται σε δαπάνη 1.999,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια τροφών και 

δαπάνη 5.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα 

ζώα  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με Κ.Α. 70.02.6699.01 με τίτλο 

«Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-

ρονοϊού COVID -19» και Κ.Α. 70.02.6681 με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19». 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε 

οριστική παραλαβή των ειδών. 

 

CPV: 15700000-5  Ζωοτροφές, 33690000-3   Διάφορα φάρμακα  

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 2/2020 

 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και τροφών  για αδέσποτα ζώα  

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού 

COVID -19». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.499,52 € 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 

 



 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

A/A Περιγραφή Προϊό-

ντος  

Δραστική  Ποσότη-

τα/ τμχ  

Τιμή/ 

τμχ 

Συνολική 

Αξία 

1 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων  

Μιλμπεμικυνη ,Πραζικουαντελη 50 5,20 260,00  

2 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων 

Πραζικουαντε-

λη,Πυραντελη,φαιβαντελη 

200 2,80   560,00  

3 Eνδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε παστα  

Πυραντελη oral paste dog 20 8,91 178,20  

4 Ενδοπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε πάστα 

Πυραντελη oral paste cat 10 5,07 50,70  

5 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Fipronil & s-methoprene σε α-

μπούλα 402 mg  για ζώα 40-60 

Kg 

30 12,10 363,00  

6 Εμβόλιο μικρών ζώων για την πρόληψη έναντι της νό-

σου του Carre, του αδενοϊού 

τύπου 1, της παραϊνφλουέντζας 

και αδενοϊού τύπου 2 και του 

παρβοϊού (στέλεχος CPV-2b, 

CPV-2c) 

60 11,88 712,80  

7 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα 

sarolaner 10-20kg 50,00 11,00 550,00  

8 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα   

sarolaner 20-40kg 50,00 13,20 660,00  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. μελέτης: 2/2020 

Προμήθεια:  «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμά-

των και τροφών  για αδέσποτα ζώα  στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορονοϊού COVID -19».  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.499,52 € 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.500,00 € 

 



9 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

sarolaner 40-60kg 50,00 15,38 769,00  

10 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Φιπρονίλη 10-20kg 50,00 8,80 440,00  

11 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα  

Φιπρονίλη 20-40kg 16,00 9,91 158,56  

12 Εξωπαρασιτοκτόνο 

μικρών ζώων σε α-

μπούλα   

Φιπρονίλη 40-60kg 15,00 11,00 165,00  

ΣΥΝΟΛΟ 4.867,26 

ΦΠΑ 13% 632,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.500,00 

 

Β. ΤΡΟΦΕΣ 

A/A Περιγραφή Προϊόντος  Ποσότητα/ Κι-

λά 

Τιμή/ κιλό Τελικη 

1 Ζωοτροφή κροκέτα σκύλου Premium 1820 0,886 1.612,52 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.612,52 

ΦΠΑ 24% 
387,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.999,52 

 

                  

                  

                                                                                                   
 

 

 
 

Ο συντάκτης 

 

 

 

 

  Παλαντζιάν Δημήτριος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του  

Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

Αρβανιτίδης Ευστράτιος 

 


