INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.18 10:27:46
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΛΛΧΩΚ8-ΥΝΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
11ης Απριλίου 2017
Αριθ. απόφασης

67
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού αποδοχής απόρριψης
του
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
«Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων led και ιστών φωτισμού
εξωτερικών χώρων».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Απριλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14381/07-04-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Καρά Αχμέτ
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1. Λύρατζης Πασχάλης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
2. Αθανασία Πανταζόγλου, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
3.Χαράλαμπος Αβραμίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών
Ενεργειακών & Υπαίθριων Χώρων.
4.Αραβέλα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.Αθανάσιος Πανδρακλάκης,Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.13675/04-04-2017 εισήγηση του προέδρου της επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών η οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση
πρακτικού αποδοχής-απόρριψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED KAI ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ».

ΑΔΑ: 6ΛΛΧΩΚ8-ΥΝΝ
Προϋπολογισμού: 154.933,26 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 13436/03-04-2017 πρακτικού αποδοχήςαπόρριψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED KAI ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων,
η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 269/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
έγκριση του πρακτικού».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η με αριθ. πρωτ. 13436/03-042017 απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών η οποία έχει ως
εξής:

«ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED
KAI ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υπογεγραμμένοι:
1.Αθανάσιος Βαρελτζίδης
2.Αναστασία Βασίλα
3.Γεώργιος Γουναρίδης
Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, και
εξέτασης ενστάσεων, σύμφωνα με την υπ αριθ. 269/23-12-2015 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης,
Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 26118 υπέβαλαν ηλεκτρονικά προσφορά οι
παρακάτω επτά επιχειρήσεις:
1.Νο1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.Νο2.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.Νο3.ΚΑΝΤΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

4.Νο4.ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5.Νο5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

6.Νο6.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
7.Νο7.ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση δικαιολογητικών
προδιαγραφών εξακριβώθηκαν τα κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

συμμετοχής

και

ΚΑΙ

τεχνικών
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Η επιχείρηση Νο1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διακήρυξη. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε
εμπρόθεσμα σύμφωνα με την διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Η επιχείρηση Νο2. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει
πιστοποιητικό πρωτοδικείου που δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, επίσης δεν έχει καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής
ως προμηθευτής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ, το οποίο
ζητείται από το άρθρο 10 παρ. 14ε της διακήρυξης. Τέλος η παραπάνω επιχείρηση
κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Η επιχείρηση Νο3. ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην διακήρυξη. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε εμπρόθεσμα
σύμφωνα με την διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Η επιχείρηση Νο4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει
βεβαίωση συμμετοχής ως προμηθευτής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΗΗΕ, το οποίο ζητείται από το άρθρο 10 παρ. 14ε της διακήρυξης, επίσης
δεν έχει καταθέσει Υ/Δ του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους
αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη, το οποίο ζητείται από το άρθρο 10 παρ.11 της διακήρυξης επί ποινής
αποκλεισμού και τέλος δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό γαλβανίσματος, το οποίο
ζητείται από το άρθρο 10 παρ. 14γ της διακήρυξης. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε
εμπρόθεσμα σύμφωνα με την διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Η επιχείρηση Νο5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει βεβαίωση
συμμετοχής ως προμηθευτής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ,
επίσης δεν έχει
καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ), όπως επίσης δεν
έχει καταθέσει αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο Παραγωγών ηλεκτρικού ή
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) σε ισχύ, του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ) τα οποία
ζητούνται από το άρθρο 10 παρ. 14ε και στ. της διακήρυξης. Τέλος δεν έχει
προσκομίσει εγγράφως όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, π.χ ενώ έχει προσκομίσει τα ISO
της επιχείρησης του, δεν έχει προσκομίσει τα ISO των επιχειρήσεων που θα
προμηθευτεί τα προς προμήθεια υλικά. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε εμπρόθεσμα
αλλά ελλιπή, εντύπως τα δικαιολογητικά της
Η επιχείρηση Νο6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει
καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΑΗΗΕ του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ), όπως επίσης δεν έχει καταθέσει αποδεικτικό
καταχώρησης στο Μητρώο Παραγωγών ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ)
σε ισχύ, του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ) τα οποία ζητούνται από το άρθρο 10 παρ.
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14ε και στ. της διακήρυξης. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα
με την διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Η επιχείρηση Νο7. ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταθέσει βεβαίωση
συμμετοχής ως προμηθευτής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ,
επίσης έχει καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΗΗΕ του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ), όπως επίσης έχει καταθέσει
αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο Παραγωγών ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΗΗΕ) του κατασκευαστή (Τσιγκομετάλ), τα οποία δεν είναι σε ισχύ κατά
την διενέργεια του διαγωνισμού, τα οποία ζητούνται από το άρθρο 10 παρ. 14ε και στ.
της διακήρυξης. Η παραπάνω επιχείρηση κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την
διακήρυξη εντύπως τα δικαιολογητικά της.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό από
την συνέχιση του Διαγωνισμού τις παρακάτω επιχειρήσεις :
1.Νο2.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.Νο4.ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.Νο5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

4.Νο6.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
5Νο7.ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

από τις οποίες δεν θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές τους.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες προτείνεται να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της
ηλεκτρονικής Δημοπρασίας είναι οι παρακάτω:
1.Νο1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.Νο3.ΚΑΝΤΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Την με αριθ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών
και εξέταση ενστάσεων.
2. Την με αριθ. 31/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εξέταση του
πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων», τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός νέων όρων του διαγωνισμού.
3.Την με αριθ. 61/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εξέταση ένστασης και
συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων.
4. Την με αριθ. 113/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εξέταση του
πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων».
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5. Την με αριθ. πρωτ. 25241/06-07-2016 διακήρυξη του διαγωνισμού «Προμήθεια
και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών
χώρων».
6. Την με αριθ. πρωτ. 27033/19-07-2016 περιληπτική διακήρυξη.
7. Την με αριθ. πρωτ. 13436/03-04-2017 Απόφαση Αξιολόγησης δικαιολογητικών
και τεχνικών προσφορών
8. Την με αριθ. πρωτ. 13675/04-04-2017 εισήγησης του προέδρου της επιτροπής
διαγωνισμού.

1. Εγκρίνει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την
υπ΄
αριθ.
13436/03-04-2017
Απόφαση
αξιολόγησης
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό «Προμήθεια και
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων»
προϋπολογισμού 154.933,26€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Τον αποκλεισμό των παρακάτω επιχειρήσεων από τη συνέχιση του διαγωνισμού
για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση και από τις οποίες δεν θα
ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές
Νο2.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νο4.ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νο5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Νο6.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Νο7.ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.

Την συνέχιση των παρακάτω επιχειρήσεων στο επόμενο
διαγωνισμού
με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

στάδιο

του

Νο1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νο3.ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Λευκό ψήφισε ο Σιαμπάν Μπαντάκ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18 Απριλίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

