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Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ρ. Μ. ΤΑΤΑΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.
ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ

Θεσσαλονίκη 11-07-2018
Αρ.Πρωτ.: 75452/14835

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ.∆/νση : Β.Γεωργίου Α΄1
Ταχ.Κώδικας : 54640
Πληρ. : Ε.Γεωργιάδου
Τηλ : 2313 317249
Φαξ : 2313 317519

ΠΡΟΣ :
1)Εφηµερίδα ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 13-07-2018
2)Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 13-07-2018

e-mail : e.georgiadou@thessaloniki.gr

1)Εµπ. & Βιοµηχανικό Επιµ.
Τσιµισκή 27-29 ΤΚ 54624
2)Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Αριστοτέλους 27 ΤΚ 54624
3)Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αριστοτέλους 27 ΤΚ 54624
4)Τεχνικό Επιµ. Ελλάδος
M. Αλεξάνδρου 49 ΤΚ 54643
5)Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοιν.
(Τ.Ε.∆.Κ. Νοµού Θεσ/νίκης)
ης
26 Οκτωβρίου 43
LIMANI CENTER-TK 54627

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση
Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο των
παραπάνω ηµεροµηνιών τη συνηµµένη διακήρυξη µε στοιχεία των (6) που αφορά
στον ηλεκτρονικό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό (ανοικτή διαδικασία) για την
«Προµήθεια (04) τεσσάρων οχηµάτων ΑµεΑ, π.δ. 242.479,97 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. (ΕΣΠΑ)».
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το µειοδότη.
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εσωτερική διανοµή:
-∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης
-Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών
-Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Ο.Ε. και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ε.ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
Α. ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ - ΕΡΜΕΙ∆ΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 12/2018

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για
την «Προµήθεια (04) τεσσάρων οχηµάτων ΑµεΑ, π.δ. 242.479,97 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. (ΕΣΠΑ)».
1) Αναθέτουσα Αρχή : ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640,
τηλ.2313 317249, fax
2313 317519, e-mail : e.georgiadou@thessaloniki.gr,
ιστοσελίδα (site) του ∆ήµου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Γεωργιάδου.

Αριθ. ∆ιακήρυξης: 12/2018
Αριθ. Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ): 56200
Αναθέτουσα Αρχή:
∆ήµος Θεσσαλονίκης (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού)
Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλ.: 2313 317249
Fax: 2313317519 (Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών)
(URL): thessaloniki.gr.
Κωδικός NUTS: EL522
Πρόσβαση στα έγγραφα σύµβασης:
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύµβασης διατίθενται από την πλατφόρµα του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr από Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 07:00
Περιγραφή αντικειµένου δηµόσιας σύµβασης:
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια (04) µικρών λεωφορείων µεταφοράς ΑµεΑ µε (02) δύο
θέσεις αµαξιδίων, (06) έξι θέσεις καθηµένων, (01) µιας θέσης συνοδηγού και (01) µιας θέσης οδηγού,
για την αναβάθµιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών δικτύου µεταφοράς ΑµεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ», για τις
ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ.
242.479,97 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης µε κριτήριο κατακύρωσης
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την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για το σύνολο της
προµήθειας.
Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο της προµήθειας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Κωδικός CPV:
CPV : 34114400-3 «Μικρά Λεωφορεία»
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης:
Καθαρή αξία: 195.548,36 €, συν Φ.Π.Α. 24% (=46.931,61 €).δηλαδή Συνολική αξία: 242.479,97 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»).

(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Για την πληρωµή του αναδόχου θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω
τρόπους :
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος
πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 20 % της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
µε την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε
τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία
λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου θα
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας
που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
µονάδες το οποίο θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας
προκαταβολής.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
1
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή.
Κριτήρια ανάθεσης σύµβασης:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής για το σύνολο της προµήθειας.
Χρόνος παράδοσης των υλικών:
Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από (09) εννέα µήνες από την ηµεροµηνία
πρωτοκόλλησης της σύµβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η παράδοση των υπό προµήθεια
οχηµάτων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί, είτε στο σύνολό της είτε τµηµατικά, αλλά σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους (09) µήνες.
∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
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1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα
σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Όροι συµµετοχής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής :
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.3.1. της παρούσας διακήρυξης. σε µορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι).
2. Την Εγγύηση Συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2.1 αντίστοιχα της υπ’ αρ. 12/2018 ∆ιακήρυξης.
Τεχνική Προσφορά :
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήµατος ΙΙ της υπ’ αρ.
12/2018 ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των υπό προµήθεια οχηµάτων, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένες (δεν χρειάζεται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) και θα φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού
διαστήµατος από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

Λόγοι αποκλεισµού:
Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’ αρ.
12/2018 ∆ιακήρυξης, διαπιστώνονται µε τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.7 της υπ’ αρ.
12/2018 ∆ιακήρυξης που προσκοµίζει ο οικονοµικός φορέας.
Απαιτούµενες Εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 3.910,97 € τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης
εκτός Φ.Π.Α. και θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον (24) είκοσι τεσσάρων µηνών (από την ηµέρα
της οριστικής παραλαβής) και χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές
τους.
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/07/2018 και ώρα 07:00

Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/08/2018 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/08/2018 και ώρα 10:00

Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)
µηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννοµη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές :
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του ν.
4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα IV της υπ΄
αρ. 12/2018 ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι :
1.

δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή

2.

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως

3.

δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που,
πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα αρµόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

ΑΔΑ: ΩΓΠ6ΩΡ5-ΞΚΦ
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Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύµφωνα µε τις υπ’αριθµ. 5883/12-10-2017(Α∆Α: 6ΒΝΝΩΡ5-Ο0Τ) και 1290/08-03-2017
(Α∆Α:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) Αποφάσεις ∆ηµάρχου.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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