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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 34η της 15.10.2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
η
Πρακτικό από την 34 Συνεδρίαση της 15-10-2020 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 196/2020
Περίληψη: Έγκριση των όρων δηµοπρασίας που αφορά την εκποίηση οχηµάτων του ∆ήµου Ν.
Σµύρνης.
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 15-10-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, µε φυσική παρουσία και µε τηλεδιάσκεψη, αποτελούµενη από τους:
1. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ
2. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπαρ. πρ. 18435/9-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδηµάρχου αυτής.
Ο Πρόεδρος του Σώµατος κ. Κούπας Ευστάθιος και τα τακτικά µέλη κ.κ. Καραγιάννη ∆ωροθέα,
Κουτελάκης Γεώργιος, και Παυλόπουλος Θεµιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύµατος αν και νόµιµα
κλήθηκαν.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί
του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ το Σώµα να πάρει απόφαση για την έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την
εκποίηση οχηµάτων και µεταλλικών κάδων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης ως παρακάτω πίνακας :
1.
Είδος
Εργοστάσιο
κατασκευής

Αριθµός
κυκλοφορίας

Αριθµός πλαισίου

Αριθµόςκινητήρα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

KHH-4361

WAG244072YPN2
9979

OM906LAII/2

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ME-82587

WDB6740131529
8504

35492010344143

Τρόπος κτήσης

Αγορά από
Ελεύθερο
Εµπόριο
Αγορά από
Ελεύθερο
Εµπόριο

Έτος
1ηςκυκλοφορίας

12-02-2002

09-11-2004

2.
Πενήντα ( 50 ) µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων.

Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π ΙΤ ΡΟ Π Η
Αφού άκουσε την κ. Αντιπρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη της
•
Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19
•
την υπαρ. υπαρ. 112/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης εκποίησης
οχηµάτων και µεταλλικών κάδων του ∆ήµου Ν. Σµύρνης
•
την από 9-10-2020 συνηµµένη έκθεση εκτίµησης της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε µε την
υπαρ. 217/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
•
το συνηµµένο σχέδιο των όρων διακήρυξης της εν λόγω δηµοπρασίας
Μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι
Εγκρίνει οµόφωνα τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας που αφορούν την εκποίηση οχηµάτων και
µεταλλικών κάδων του ∆ήµου Ν. Σµύρνης, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τον ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/10
δ) την 112/2020.απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκποίηση οχηµάτων και κάδων
ε) την από 09/10/2020 έκθεση εκτίµησης της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν
217/2020
στ) την 217/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης
καταλληλότητας οχηµάτων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
ζ) την 215/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής καταστροφής
αντικειµένων άνευ αξίας.
Άρθρο 2ο
Αντικείµενο της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία αφορά στην εκποίηση α) δύο (2) οχηµάτων, ιδιοκτησίας ∆ήµου Ν. Σµύρνης, β)
πενήντα (50)µεταλλικών κάδων απορριµµάτων που υπάρχουν σε χώρους του ∆ήµου και µπορεί ο
πλειοδότης να παραλαµβάνει τις εκποιούµενες ποσότητες, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας
επιτροπής.
Άρθρο 3ο
Τιµή εκκίνησης
Η εκτιµώµενη κατώτερη αξία των ειδών ορίζεται σε 10 λεπτά του Ευρώ ανά κιλό ήτοι :
•
Κάθε όχηµα 13000 κιλά Χ 0,10 λεπτά = € 1300,00 Χ 2 = € 2600,00.
•
Κάθε κάδος 80 κιλά Χ 0,10 λεπτά = € 8 Χ 50 = € 400,00
•
ΣΥΝΟΛΟ 2600,00 + 400,00 = € 3000,00 .
Η προσφορά δεσµεύει τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των εκποιούµενων και όχι
για τµήµα αυτών .
Άρθρο 4ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να
εκπροσωπούνται νόµιµα), εφόσον κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας
προσκοµίσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο, που στο εξώφυλλό του θα αναγράφει το
όνοµα/επωνυµία του συµµετέχοντος και τον τίτλο της δηµοπρασίας και θα περιέχει τα αναφερόµενα
στο επόµενο άρθρο
Άρθρο 5ο
Όροι & υποχρεώσεις
α) Ο πλειοδότης θα παραλάβει µε δικά του µέσα τα εκποιούµενα είδη από το χώρο περισυλλογής
τους ως εξής : Τα οχήµατα & τους κάδους από την Υπηρεσία Καθαριότητας, Αγησιλάου &
Ολυµπίου Νέα Σµύρνης (όπισθεν δηµοτικού κοιµητηρίου), σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας
β) Η παραλαβή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης (τηλ. 213 2025 898/872 – e-mail: kathariothta@0149.syzefxis.gov.gr ) γ) Κατά την
παραλαβή του εκποιούµενου υλικού θα εκδοθεί δελτίο αποστολής από την αρµόδια Υπηρεσία του
∆ήµου.
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Άρθρο 6
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία απαιτείται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισµού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
2. Αντίγραφο άδειας συλλογής & µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Περιφέρειας
Αττικής ( από ΥΠΕΚΑ)
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντος (φυσικού προσώπου ή
νοµίµου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού (σε ξεχωριστό
έντυπο), στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς επίσης ότι α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή θα µπορούσε να διαπιστώσει µε
οποιοδήποτε τρόπο και β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψυδών δηλώσεων για πληροφορίες που του
ζητήθηκαν.
4. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες.
5. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και , εφόσον πρόκειται για νοµικό
πρόσωπο, πιστοποιητικό µεταβολών και των αναφεροµένων σε αυτό εγγράφων, καταστατικών κ.λ.π.
από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού καθώς και αντίγραφο της αστυνοµικής του
ταυτότητας (Α.∆.Τ.)
6. Βεβαίωση εκπροσώπησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο καταστατικό της εταιρίας, εφόσον η
συµµετέχουσα εταιρία παρευρίσκεται και εκπροσωπείται κατά της ηµέρα διενέργειας της
δηµοπρασίας µε άλλον, πλήν, του βάσει καταστατικού της, νοµίµου εκπροσώπου της. 7. Εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία, εκδοθείσα είτε µε γραµµάτιο παρακαταθέσεως του Ταµείου
παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.&.∆.) είτε µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας στην
Ελλάδα, ύψους 10% του ποσού εκκίνησης που αντιστοιχεί στο σύνολο της εκποιούµενης ποσότητας
δηλ. 3000,00 € Χ 10% = 300,00 €
8. Τα υπ’ αρ. 7,8 & 9 δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον συµµετέχοντα όσο και από τον
εγγυητή αυτού.
ο
Άρθρο 7
Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της προσφοράς του. Η κατατεθείσα
αρχικώς εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης
επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές των τυχόν λοιπών συµµετεχόντων.
Άρθρο 8ο
∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας
1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη
ηµέρα και ώρα από την αρµόδια επιτροπή. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και µετά την
οριζόµενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση
της δηµοπρασίας και µετά την οριζόµενη ώρα αποφασίζει η αρµόδια επιτροπή, η απόφαση της
οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το
δηλώσει στην επιτροπή πρίν από την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συµµετέχει για δικό του λογαριασµό.
2. Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τους φακέλους των δικαιολογητικών. Στο εξώφυλλο του
κάθε φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνοµα του συµµετέχοντος ή η επωνυµία της
εταιρίας. Η επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τα ονόµατα των
ενδιαφεροµένων κατά σειρά προσέλευσης.
3. Στη συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει τη πληρότητά
τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου από τη συµµετοχή του στη
δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
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4. Ακολούθως ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε προφορική πλειοδοσία ανάµεσα σε εκείνους που έχουν
υποβάλλει νόµιµα και εµπρόθεσµα όλα τα απαιτούµενα, από την παρούσα, δικαιολογητικά, έως ότου
αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του
διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή του.
ο
Άρθρο 9
∆ικαίωµα υποβολής ένστασης
∆ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνο όσοι συµµετείχαν στη δηµοπρασία ή αποκλείσθηκαν από
αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο και µόνο για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι
ενστάσεις επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου και,
αφού πρωτοκολληθούν, διαβιβάζονται στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας την ίδια ηµέρα
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας γνωµοδοτεί επί των
ενστάσεων, η δε γνώµη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας.
Πριν από την έγκριση ή µη του πρακτικού για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τις υποβληθείσες ενστάσεις.
Άρθρο 10ο
Κατακύρωση – Υπογραφή σύµβασης
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής να
συµµορφωθεί, ειδάλλως η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, σε βάρος του τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς
ορίζεται το επ’ ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό, το οποίο και µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του
∆.Σ.
Το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαβιβάζεται για έγκριση και κατακύρωση στην Οικονοµική
Επιτροπή, η οποία κατακυρώνει ή όχι, σύµφωνα µε την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας της
δηµοπρασίας. Η εκδοθείσα απόφαση αποστέλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
225 του Ν.3852/10 στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, για τον προβλεπόµενο από την
παραπάνω διάταξη έλεγχο νοµιµότητας.
Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και η εκδοθείσα απόφασή της από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής.
Η κοινοποίηση της εγκριθείσας νόµιµης κατακυρωτικής απόφασης στον τελικό πλειοδότη γίνεται µε
επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από αυτόν που επιδίδει και τον παραλήπτη ή µε FAX ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), µε επιβεβαίωση της λήψης. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης
του τελικού πλειοδότη να την παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και
συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο (2) µάρτυρες.
Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της εγκριθείσας
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και το σύνολο των δικαιολογητικών για τα οποία είχε
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ή αυτών που η ισχύς του έχει λήξει, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής παρεµβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε
βάρος του και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί το έλασσον διαφορά του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη.
Με τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.
Άρθρο 11ο
Εξόφληση του τιµήµατος
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει το συµφωνηµένο τίµηµα, χωρίς καµία άλλη όχληση από το ∆ήµο, µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης των εκποιούµενων ειδών, καταθέτοντας τα
νόµιµα παραστατικά (δελτία παραλαβής κ.λ.π.), σύµφωνα και µε το πρακτικό της επιτροπής
εκτίµησης των εκποιούµενων ειδών.
Το ποσό θα πιστωθεί στους Κ.Α.Ε της κατηγορίας 1121 & 1122

Άρθρο 12

ο
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Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση των ειδών
ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα είδη αυτά ούτε για τις επ’ αυτών
υφιστάµενες δουλείες. Σε περίπτωση εκνίκησης των ειδών, ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης υποχρεούται να
επιστρέψει άτοκα το καταβληθέν από τον αγοραστή ποσό, σε περίπτωση δε µερικής εκνίκησης, το
ανάλογο αυτής ποσό, το οποίο θα οριστεί µε απόφαση του ∆.Σ., χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή
του ∆ήµου στα καθ’ ΄ύλην και κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια.
ο
Άρθρο 13
Επανάληψη της δηµοπρασίας
1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από το ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης.
2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. όταν : α) το αποτέλεσµα αυτής δεν
εγκριθεί από το ∆.Σ. λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη
διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, όπως και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελικό πλειοδότη της απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής και την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής δεν
προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του είτε αρνούνται να υπογράψουν τα
πρακτικά είτε δεν προσέλθουν εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης, η δηµοπρασία
επαναλαµβάνεται σε βάρος τους, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι του
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί και να µειωθεί µε απόφαση του ∆.Σ..
4. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης, δηµοσιεύεται µε τον τρόπο που δηµοσιεύθηκε και η
αρχική διακήρυξη αλλά πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πρίν από την ηµέρα διενέργειας της
επαναληπτικής δηµοπρασίας και διεξάγεται όπως η αρχική.
5. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.
Άρθρο 14ο
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.neasmyrni.gr) και
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πρίν τη διενέργεια της
δηµοπρασίας. Για την ανάρτηση αυτή θα εκδοθεί αποδεικτικό ανάρτησης.
Άρθρο 15ο
Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆.
270/1981, του Ν.3463/06 και του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σµύρνη 16.10.2020
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
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