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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

Συνεδρίαση: 24η
07-06-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.24ης/07-06-2017 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 214/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί Διευκρινιστικών ερωτημάτων αναφορικά με τις
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν
6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 5650/02-06-2017 που επιδόθηκε σε όλα
τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 3463/06
«Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,
σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
η οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
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2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αττικής.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης
του ΕΔΣΝΑ και o εισηγητής του θέματος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 24ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 3ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, είπε:
Κυρίες και Κύριοι,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης ΔΥΠΑ, η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθ. 181/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΕΔΣΝΑ καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ». Με την υπ’
αριθ. πρωτ. 5030/17.5.2017 προκηρύχθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός, του οποίο ορίστηκε
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 12.6.2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το
αργότερο μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Το αργότερο μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, ο ΕΔΣΝΑ θα απαντήσει.
Ήδη υποβλήθηκαν πέντε (5) ερωτήματα επί των τευχών δημοπράτησης, επί των
οποίων εκφράζουμε την εξής άποψη:
Ερώτημα 1: Στη διακήρυξη στα άρθρα 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
εδάφιο β. «να διαθέτει έναν (1) τουλάχιστον Διπλωματούχο Γεωπόνο ή Δασολόγο, ως
Διευθυντή Παροχής Υπηρεσίας με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον

10 έτη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης μπορεί να δηλώνεται ο ίδιος ο
υποψήφιος.» και 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
παράγραφος Β.4 εδάφιο β. «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσης διαδικασίας για την οποία υποβάλλει την προσφορά και θα δηλώνεται το
προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης και συγκεκριμένα ο
Διευθυντής Παροχής Υπηρεσιών και ο χειριστής του μηχανήματος, συνοδευόμενη από
Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή Παροχής Υπηρεσίας στην οποία θα δηλώνεται η
αποδοχή της συνεργασίας στην εν λόγω σύμβαση και η οποία θα συνοδεύεται από το
αντίστοιχο πτυχίο του Γεωπόνου ή του Δασολόγου, βιογραφικό και βεβαίωση εργοδότη για
2
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την εμπειρία». Α) Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Παροχής Υπηρεσίας δεν είναι
μόνιμος υπάλληλος στον Οικονομικό Φορέα και υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση για την
αποδοχή της συνεργασίας, θεωρείται 3ος οικονομικός φορέας και απαιτείται να υποβάλλει
ΤΕΥΔ; Β) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ο Διευθυντής Παροχής Υπηρεσίας
είναι ο ίδιος ο υποψήφιος τι έγγραφο απαιτείται για να καλύψει την απαίτηση :
«…..βεβαίωση εργοδότη για την εμπειρία»; Γ) Τι έγγραφα απαιτούνται για τον χειριστή του
μηχανήματος σε περίπτωση που αυτός δεν είναι μόνιμος υπάλληλος στον οικονομικό
φορέα;
Απάντηση: Α) Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από το Διευθυντή Παροχής
Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της σχέσης με τον υποψήφιο, είναι αυτά που αναφέρονται στο
άρθρο 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών παράγραφος Β.4
εδάφιο β΄ και στα οποία δεν περιλαμβάνεται το ΤΕΥΔ. Β) Σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο
υποψήφιος Διευθυντής Παροχής Υπηρεσίας αντί βεβαίωσης εργοδότη δύναται να
προσκομίζεται αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο, όπως λ.χ. βεβαίωση ΜΕΚ σε έργα
πρασίνου. Γ) Στο άρθρο 2.2.6 εδάφιο β΄ της διακήρυξης ζητείται ο υποψήφιος να διαθέτει
ως απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας έναν (1) τουλάχιστον
Διπλωματούχο Γεωπόνο η Δασολόγο, ως Διευθυντή Παροχής Υπηρεσία και όχι χειριστής
μηχανήματος. Η αναφορά στο άρθρο 2.2.9.1 παράγραφος Β.4 εδάφιο β΄ σε χειριστή
μηχανήματος έχει τεθεί εκ προφανούς παραδρομής και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη
γενομένη.
Ερώτημα 2: Στο ΤΕΥΔ Μέρος IV Δ αναφέρεται : «Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με
ειδικές ανάγκες;» Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας δεν συμπεριλαμβάνει την
προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ποιο είναι αυτό το έγγραφο το οποίο
απαιτείται στην συγκεκριμένη περίπτωση;
Απάντηση: Η φράση «συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες» αποτελεί αντιγραφή από το υπόδειγμα του ΤΕΥΔ. Οι οικονομικοί φορείς
οφείλουν να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται στα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.7 της οικείας Διακήρυξης.
Ερώτημα 3: Στην περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας βασίζεται στις ικανότητες
τρίτου φορέα, ο τρίτος φορέας θα πρέπει να καταθέσει ΤΕΥΔ. Το ΤΕΥΔ του τρίτου φορέα
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο ή αρκεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής;
Απάντηση: Στο άρθρο 2.4.5.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Υπεύθυνες δηλώσεις που
υπογράφονται από τρίτους δεν απαιτείται να έχουν ψηφιακή υπογραφή, αλλά στην
περίπτωση χειρόγραφης υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
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από δημόσια αρχή». Συνεπώς, οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τρίτο
οικονομικό φορέα δεν απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Προσοχή: Στην απάντηση
της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ερώτημα 37) αναφέρεται ότι «Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες
συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία». Προς αποφυγή, λοιπόν, παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι θα γίνονται
αποδεκτές και υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων που δεν φέρουν βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής.
Ερώτημα 4: Σύμφωνα με τη διακήρυξη ως προκαταρκτική απόδειξη

ότι κάποιος

οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας και της
τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας απαιτείται η κατάθεση του ΤΕΥΔ. Στο στάδιο
υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο το οποίο θα μπορεί
να αξιολογήσει η Αναθέτουσα αρχή αν πληροί ή όχι τα κριτήρια επιλογής. Εάν κατά το
στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
(λ.χ. συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού ή τα δηλωθέντα μηχανήματα δεν είναι
σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη) ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον προσωρινό
μειοδότη;
Απάντηση: Στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας». Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπως αυτές
που περιγράφονται στο ερώτημα ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Οίκοθεν διόρθωση: Στο άρθρο 3.4.3 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Επισημαίνεται ότι μέχρι
την θέση σε ισχύ του ΙV Βιβλίου του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων που εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και τις 31.12.2016 (βλ. άρθρο 379
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παρ. 7 και 8 του Ν. 4412/2016) οι έχοντες έννομο συμφέρον δύνανται να ασκήσουν
προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ή
αίτηση ακύρωσης / αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)».
Πλην όμως, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 19 της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις “Συμβάσεις κάτω
των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147)
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»” αναφέρεται ότι «…Έως την έναρξη εφαρμογής των
διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, δηλαδή έως και την 30η Μαΐου 2017, η
προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης του άρθρου 127, όπως αναφέρεται στην
περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98, στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β,
στην υπουποπερίπτωση βββ΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄, καθώς και στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100,
εφαρμόζεται σε όλες

τις

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

και

διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν.
4412/2016, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 (τόσο κάτω όσο και άνω
των 60.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάτω των ορίων του άρθρου 5).
Υπέρ της ανωτέρω ερμηνείας και της εφαρμογής του άρθρου 127 σε όλες τις
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω του ορίου του άρθρου 5 για το μεταβατικό χρονικό
διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV , συνηγορεί και το γεγονός
ότι, με μεταγενέστερη τροποποίηση του ν. 4412/2016, όπως προαναφέρθηκε, προστέθηκε
τελευταίο εδάφιο στην παρ. 12 του άρθρου 376, σύμφωνα με το οποίο, για τις συμβάσεις
(προφανώς, εννοείται, κάτω των ορίων, αφού σε αυτές αναφέρεται το άρθρο 376 παρ. 12),
που είναι ανώτερες των 60.000 Ευρώ, το, κατά το άρθρο 127, ύψος του παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ…».
Με βάση τα παραπάνω και επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας η διακήρυξη δεν μεταβάλλει το δικονομικό καθεστώς που διέπει μία
διαγωνιστική διαδικασία, οφείλουμε προς διασφάλιση της νομιμότητας και για την
ασφάλεια δικαίου να προβούμε σε διόρθωση του άρθρου 3.4.3 της οικείας Διακήρυξης,
αντικαθιστώντας το ως εξής:
«Έως την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για την προσβολή των εκτελεστών διοικητικών πράξεων ακολουθείται η προβλεπόμενη
διαδικασία ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 600
ευρώ».
Επισημαίνεται ότι η απόφαση επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων πρέπει να
αναρτηθεί άμεσα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ
www.edsna.gr, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
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Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΥΠΑ.
3. Την υπ’ αρ. 181/17 ΑΕΕ.
4. Τη διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση

και

την

αποκεντρωμένη

διοίκηση

Ενσωμάτωση

Οδηγίας

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης ΔΥΠΑ.
3. Χορηγεί διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων για τον διαγωνισμό που
αφορά τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ»,
σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας.
4. Διορθώνει αυτεπαγγέλτως τη δακήρυξη ως προς τη διαδικασία ενστάσεων πριν την
εφαρμογή του IV Βιβλίου του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
εισηγητικό της παρούσης.
5.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ www.edsna.gr, προκειμένου να ενημερωθούν οι
ενδιαφερόμενοι.

6. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
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Εκδόθηκε η με αριθμ. 214/2017 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 07-06-2017
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κορωναίου-Καμπά Σοφία

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιατρού Σταύρος
Μπουραϊμης Δημήτρης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ
Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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