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Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 65

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια απορρυπαντικών & συναφών ειδών»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.8004/2-4-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών
Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 01/04/2019 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 153.375,31 Ευρώ με το Φ.Π.Α και αριθμό Διακήρυξης 37204/20-12-2018.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 6/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με
εκτιμώμενη αξία 153.375,31 Ευρώ με το Φ.Π.Α και αριθμό Διακήρυξης 37204/20-12-2018, η οποία
έλαβε τον με αριθμ. 69810 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC004408810 2019-0204
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2) ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3) ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 01/03/2019 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 07/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 69810 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από
τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς

Ώρα
υποβολής
προσφοράς

ΑΔΑ: ΩΒΤΒΩΚ8-9ΗΨ

1
2
3
4
5

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

01/03/2019

14:28:31

26/02/2019
01/03/2019
28/02/2019
01/03/2019

19:41:59
12:04:25
12:14:15
11:36:56

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρισαν σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί
θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:
Α/Α
1
2
3
4
5

Ονοματεπώνυμο
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αριθμός συστήματος
129986
127560
128706
128893
128406

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1
2
3
4
5

Ονοματεπώνυμο
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου
5846/05-11-2018
5250/27-02-2019
5632/04-03-2019
5525/01-03-2019
5787/05-03-2019

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

RAMOS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. ΤΕΥΔ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - 2. Εγγυητική συμμετοχής
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
3. Υ/Δ (άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης)
4. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης)
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2

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

3

ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5

Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

5. Τεχνικές προσφορές
6. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΤΕΥΔ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης)
4. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης)
5. Τεχνικές προσφορές
6. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΤΕΥΔ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης)
4. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης)
5. Τεχνικές προσφορές
6. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΤΕΥΔ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης)
4. Τεχνικές προσφορές
5. Τεχνική προσφορά συστήματος
1. ΤΕΥΔ
2. Εγγυητική συμμετοχής
3. Υ/Δ (άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης)
4. Υ/Δ (άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης)
5. Τεχνικές προσφορές
6. Τεχνική προσφορά συστήματος

Επίσης στις παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν και δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνται από την
διακήρυξη.
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που
έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά
φύλλο.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

1
2

RAMOS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Εγγυητική συμμετοχής
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
1. Εγγυητική συμμετοχής

3

ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

1. Εγγυητική συμμετοχής

4

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1. Εγγυητική συμμετοχής

5

Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1. Εγγυητική συμμετοχής

Επίσης στις παραπάνω προσφορές κατατέθηκαν και δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνται από την
διακήρυξη.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα παρακάτω:
α. Η επιχείρηση ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά Υ/Δ που ζητείται από το άρθρο 2.2.7
της Διακήρυξης: «Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι, ότι τα υλικά που προσφέρονται (απορρυπαντικά –
καθαριστικά) είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τα πρότυπα ΕΛΟΤ και τα
ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα εναρμόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή
ένωση.» Έτσι και σύμφωνα με τα παραπάνω η συμμετοχή της επιχείρησης ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ δεν
είναι έγκυρη και απορρίπτεται, διότι δεν κατατέθηκε δικαιολογητικό το οποίο ήταν υποχρεωτικό σύμφωνα
με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για
τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της επιχείρησης RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
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β. Η προσφορά της επιχείρησης ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά της επιχείρησης ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή.
δ. Η προσφορά της επιχείρησης Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμό 37204/20-12-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Αριθμός συστήματος
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
129986
- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
127560
3
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
128706
4
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
128406
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 01/04/2019 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 153.375,31 Ευρώ με το Φ.Π.Α και αριθμό Διακήρυξης 37204/20-122018.
Β) Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Αριθμός συστήματος
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
129986
- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
127560
3
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
128706
4
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
128406
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

