
 

                      
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015  
           NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ              Αριθμ. Πρωτ: 15069 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
                                                                                
                                                                    
                                                                                    
                                                                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση προμήθειας   

< ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > 
         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση προμήθειας, < ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 24/7/2015 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
δήμου. 
                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

          

                                                                          ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 



 
 
 
 
 

 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Θ Υ Ρ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ    

 

 

Στη Ν. Φιλαδέλφεια σήμερα την    24 /7/2015,  η  υπογεγραμμένη  Χατζάκη Ζαχαρένια 

υπάλληλος του  Δήμου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, τοιχοκόλλησε στην εξώθυρα του 

Δημοτικού Καταστήματος  την υπ' αρ. πρωτ/λου   15069 ανακοίνωση Δημάρχου περί 

διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια< 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ >. 

 

 

Παρουσία των μαρτύρων  

 

1. Παπαθανασίου Ζ. 

2. Καραντάνης Α.       

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται: 

 

 Η Τοιχοκολλήσασα     Οι Μάρτυρες   

 

  Χατζάκη Ζαχαρένια     1. Παπαθανασίου Ζ. 

        2. Καραντάνης Α.  

          

      

 

 

 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ζωοτροφών-κτηνιατρικού υλικού για τα 

αδέσποτα ζώα» 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            

 Α.Μ :       74 /  2015 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.000€ ( με Φ.Π.Α.) 

ATTIKHΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ζωοτροφών ξηράς μορφής για τη σίτιση 
των αδέσποτων ζώων του Δήμου, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για την διαχείριση των 

ζώων αστικού περιβάλλοντος, βάσει των διατάξεων των Ν. 4039/2012 και 4235/2014.  
Η Τεχνική έκθεση συνοδεύεται από   : 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου φαίνεται το είδος και η ποιότητα των ζωοτροφών. 
Β) Προμέτρηση - Προϋπολογισμό, όπου φαίνονται οι ποσότητες πού θα απαιτηθούν καθώς 
και οι τιμές τους, οι οποίες πάρθηκαν από τις ισχύουσες τιμές αγοράς. 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ  

( 3.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον υπό Κ.Α. : 35.6632.001 
ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων : 
1) Της υπ' αριθμ. 11389/93 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρο 23 παρ. 1, 2) και τις 
ερμηνευτικές εγκυκλίους 27/93 και 53/93 πού έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. 

2) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
άρθρο 2 παρ. 12 εδάφιο δ , άρθρο 13 εδάφια  VI και VIII. 
3) Της Π1 7445/02 του ΥΠ. ΑΝΑΠ. «Εξαίρεση προμηθειών από ένταξή του στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών»(ΦΕΚ. 112/31-01-02, Τεύχος Β'.). 
4) Της ΠΙ  7446/02 του ΥΠ. ΑΝΑΠ. «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 
και 16) του Ν. 2286/95»  (ΦΕΚ. 112/31-01-02, Τεύχος Β'). 
 

 
 
                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  22/4/2015 
 
                                                                                    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
  

 
                                                                               ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ       
                                                                         
                                                                       
                                                                      
 
                                                                           
                          
 
 
 
                                                                          

 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ζωοτροφών-κτηνιατρικού υλικού για τα 

αδέσποτα ζώα» 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            

 Α.Μ :       74 /  2015 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.000€ ( με Φ.Π.Α.) 

ATTIKHΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

( ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ) 
 

                 

Α/Α Είδος προμήθειας Ποσότητα 
(κιλά) 

Τιμή(κιλού) 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Ζωοτροφή  (ξηράς μορφής) για τα 
αδέσποτα ζώα. 

        2.650   

 ΦΠΑ 13%    

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

 
 
 
                                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:22/4/2015  
      ΕΘΕΩΡΗΘΗ:    /   /2015                                                               
  Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
      ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                              ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
 
                                                                       
                                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ζωοτροφών-κτηνιατρικού υλικού για τα 
αδέσποτα ζώα» 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            

 Α.Μ :        74/  2015 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.000€ ( με Φ.Π.Α.) 

ATTIKHΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ( ΞΗΡΗ ΜΟΡΦΗ ) 
 

 Η τροφή θα πρέπει να παρασκευάζεται έτσι ώστε να έχει σταθερή σύνθεση , δηλαδή 
οι πρώτες ύλες να μη διαφέρουν από παρτίδα σε παρτίδα. 
 Οι ξηρές τροφές πρέπει να περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες , εγκεκριμένες από την 
Ε.Ε , απαραίτητες για να αποτρέπουν την οξείδωση των λιπαρών ουσιών. 
 Η τροφή πρέπει να είναι υψηλής πηκτικότητας και υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, 
με αποτέλεσμα οι ανάγκες των ζώων να καλύπτονται με μικρότερη ποσότητα τροφής, όπου 
οδηγεί σε μειωμένο όγκο κοπράνων. 
 Οι βιταμίνες A, C, E είναι απαραίτητοι αντιοξειδωτικοί παράγοντες και πρέπει να 
περιέχονται σε κάθε ξηρή τροφή. Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη βιταμίνης D , Βιοτίνης και 
Ασβεστίου. 
 Η πρωτεΐνη πρέπει να είναι ζωικής προέλευσης, υψηλής απορροφησιμότητας και όχι 
φυτικής, όπως π.χ προϊόντα και υποπροϊόντα σόγιας. 
 Αποφυγή κατά το δυνατό, τροφών με άλευρα ζωικής προέλευσης. 
 

 Τέφρα 0-8% 
  Πρωτεΐνη >20% 
 Λιπαρά <12% 
 Βιταμίνη Α >3000 IU 
 Βιταμίνη D3 >300 IU 
 Βιταμίνη E >50 IU 
 Βιταμίνη C >50 IU 
 Υγρασία <10% 

 
 
 
                                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:22/4/2015   
       ΕΘΕΩΡΗΘΗ:      /   /2015                                                               
  Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
    ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ζωοτροφών-κτηνιατρικού υλικού για τα 
αδέσποτα ζώα» 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            

 Α.Μ :       74 /  2015 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.000€ ( με Φ.Π.Α.) 

ATTIKHΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

  

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

ΑΡΘΡΟ   1 
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ζωοτροφών ξηράς 
μορφής για τα αδέσποτα ζώα. 
 

ΑΡΘΡΟ  2Ο 
Η παρούσα προμήθεια πραγματοποιείται με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές 
αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.2286/95 και τις σχετικές 
αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο <<Εξαίρεση 
προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών>> (ΦΕΚ. 112/2002 
τεύχος Β') και Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο <<Εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13,7,16.) του Ν.2286/95>> (ΦΕΚ. 112/2002 τεύχος Β'). 
 Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των  3.000 € (με ΦΠΑ) και θα 
βαρύνει την Κ.Α. 35.6632.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 
 
ΑΡΘΡΟ  3Ο 
Τα στοιχεία της μελέτης είναι : 
 Α. Τεχνική Έκθεση 
 Β. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 
 Ε. Προϋπολογισμός Προσφοράς προμηθευτών. 
 
ΑΡΘΡΟ  4Ο 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. (παρ. 2α του 
άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.). 
 
ΑΡΘΡΟ  5Ο 
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στη σύμβαση η για μέρος αυτής ,άλλο φυσικό 

η νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, κατόπιν απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ  6Ο 
Η παράδοση-παραλαβή των ζωοτροφών θα γίνει τμηματικά και ο προμηθευτής, 
ειδοποιούμενος κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή θα υποχρεούται να προσκομίζει τα προς 
προμήθεια είδη, εντός πέντε (5) ημερών. Ως τόπος παράδοσης - παραλαβής των ζωοτροφών, 

ορίζεται η κεντρική αποθήκη του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ  7Ο 
Όλες οι τροφές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, και 
δεν θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες σε καμία περίπτωση. 
Επίσης δεν θα πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα ή να υπάρχουν αλλοιώσεις στη σύσταση 
τους. 



Οι συσκευασίες ξηράς τροφής πρέπει να είναι σφραγισμένες χωρίς φθορές στο περίβλημα 
τους και να αναγράφεται καθαρά η ημερομηνία λήξης της τροφής, η οποία δεν θα πρέπει να 
είναι νωρίτερα του ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης. 
Με την παραλαβή των ζωοτροφών, η επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί  από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα έχει το δικαίωμα του δειγματοληπτικού - μακροσκοπικού ελέγχου. Σε 
περίπτωση που η ποιότητα δε θα είναι η ζητούμενη ή οι τροφές δεν ακολουθούν τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στον προμηθευτή και θα αντικαθίστανται 
αμέσως εκ νέου χωρίς καμία αποζημίωση.  
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τότε θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση 
με την αξία των τροφών η οποία θα εκπίπτει από την κράτηση του 10% λόγω εγγύησης και 
θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. 
  
ΑΡΘΡΟ  8Ο  
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη 
διάρκεια της προμήθειας. Δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση και για κανένα λόγο.  
Στην συμβατική αξία της προμήθειας διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου 
κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ  9Ο     

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παραλαβής, επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
επιτροπή, οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών 
που παρατηρήθηκαν.  
 
 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 40 της Υ. Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 
  
                                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2015  
     ΕΘΕΩΡΗΘΗ:    /   /2015                                                               
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
    ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                              ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ζωοτροφών-κτηνιατρικού υλικού για τα 
αδέσποτα ζώα» 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            

 Α.Μ :        74/  2015 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.000€ ( με Φ.Π.Α.) 

ATTIKHΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

         

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

         

Α/Α Είδος προμήθειας Ποσότητα 
(κιλά) 

Τιμή(κιλού) 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Ζωοτροφή  (ξηράς μορφής) για τα 
αδέσποτα ζώα. 

        2.650 1,00 2.650,00 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :                                                         2.650,00 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :                                                                4,80 

 ΣΥΝΟΛΟ :                                                         2.654,80 

 Φ.Π.Α. 13 %                                                            345,20 

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :                                                         3.000,00 

 
                                       

 
 
                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2015  
      ΕΘΕΩΡΗΘΗ      /   /2015                                                              
   Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
     ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                              ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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