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ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΔΔΓΓΡΡΑΑ::  ΆΆλληηεεξξζζεελλ  66  θθααηη  ΜΜσσξξααΐΐηηεε  9900,,  111155  2255  ΑΑζζήήλλαα  

Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ 

Tει.:213-214 8360, Fax: 210- 6777238 

E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 

      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

      

 

πλεδξίαζε: 2ε 

29-01-2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 2εο/29-01-2021 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόθαζης:  23/2021 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΘΔΜΑ: Παροτή διεσκρινίζεφν ζηα πλαίζια ηοσ ηλεκηρονικού διαγφνιζμού με ηίηλο 

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ,ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΤΞΖΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ». 

 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 

θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 29η ηνπ κήλα Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Παραζκεσή 

θαη ώξα 12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., 

ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 982/25-01-2021 πνπ 

επηδόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 111 

ηνπ λ. 3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κόλνλ ν Πξόεδξνο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε ζπλεδξίαζε έιαβε 

ρώξα δηα πεξηθνξάο, θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε όια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

ΑΔΑ: ΨΣΝΞΟΡ05-ΓΕΗ
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο, 

ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ επηθνηλώλεζαλ ηα επηά (5) κέιε θαη έλα (1) 

αλαπιεξσκαηηθό. 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Κόθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νηθόιανο, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. κέξνο Ισάλλεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

4. Μπνπξλνύο Δπάγγεινο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

5. Κνζκόπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Γπη. Αηηηθήο. 

 

       ΑΠΟΝΣΔ: 

1. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

2. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 2εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηνλ 

εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο Αλ. Πξντζηάκελν Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. θ. Πεηξόπνπιν, ν νπνίνο ζέηεη 

ππόςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

 «Κύξηνη, 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 20PROC00007904104 2020-12-22 (αξ. πξση. 15161/17-12-2020) 

δηαθήξπμε πξνθεξύρζεθε δηεζλήο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αληαγσληζηηθήο δηα πξαγκάηεπζεο (άξζξν 29, Ν. 4412/2016) γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε 

αληηθείκελν ηηο «ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΣΗ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. 

ΑΣΣΙΚΗ».  Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 541/2020 (ΑΓΑ: ΩΜ80ΟΡ05-

ΩΔ) Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ 

Α’ Φάζε Γηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 01/02/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 20:00. Ωο εκεξνκελία 

θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο ζηελ Α’ Φάζε Γηαγσληζκνύ 

νξίδεηαη ε 05/02/2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 πκ. 

Δπί ηεο δηαθήξπμεο ππνβιήζεθαλ δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα από ελδηαθεξόκελν 

νηθνλνκηθό θνξέα, ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ε ππεξεζία, θαη επί ησλ νπνίσλ εηζεγνύκαζηε λα 

ρνξεγεζνύλ νη θάησζη δηεπθξηλίζεηο: 

Δξώηεκα 1 

ΑΔΑ: ΨΣΝΞΟΡ05-ΓΕΗ
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ην άξζξν 2.4 Καηάξηηζε-Πεξηερόκελν Φαθέινπ πκκεηνρήο, ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη 

όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ αίηηζη ζσμμεηοτής θαηά ην Τπόδεηγκα ηνπ 

ζρεηηθνύ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ. Ωζηόζν ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην 

ΔΗΓΗ δελ πεξηιακβάλεηαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Παξαθαινύκε όπσο ζπκπεξηιεθζεί/αλαξηεζεί ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ππόδεηγκα 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Απάληεζε 

Δπηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα εληύπνπ ππνβνιήο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο. 

Δξώηεκα 2 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα ηεο Γηαθήξπμεο 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

«ε) Να έρνπλ κέζν εηήζην εηδηθό Κύθιν Δξγαζηώλ γηα ηα έηε 2017, 2018 θαη 2019 ζηνλ 

ηνκέα ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ κεγαιύηεξν ή ίζν κε 5.000.000 €. ηνλ εηδηθό 

θύθιν εξγαζηώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν θύθινο εξγαζηώλ από ζπκκεηνρή ζε 

θνηλνπξαμίεο». 

Ωζηόζν, ζην άξζξν 2.2.9.2 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο, ζηελ παξάγξαθν Β3 

δελ πξνζδηνξίδεηαη πνην απνδεηθηηθό απαηηείηαη λα ππνβιεζεί, από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο, γηα ηελ πιήξσζε ηεο ελ ιόγσ απαίηεζεο. 

Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαησζεί όηη ν κέζνο εηήζηνο εηδηθόο Κύθινο Δξγαζηώλ γηα ηα έηε 

2017, 2018 θαη 2019 ζηνλ ηνκέα ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε βεβαίσζε νξθσηνύ ειεγθηή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 παξάγξαθνο Β.3.β. 

Απάληεζε 

Δπηβεβαηώλεηαη.  

Μεηά ηαύηα ην άξζξν 2.2.9.2 παξάγξαθνο Β.3.β δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

«β) βεβαίσζε νξθσηνύ ειεγθηή, πνπ λα βεβαηώλνληαη ν κέζνο εηδηθόο θύθινο εξγαζηώλ γηα 

ηα έηε 2017, 2018 θαη 2019, ηα ίδηα θεθάιαηα, ν ιόγνο ηνπ Κπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ/Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο, ν ιόγνο ηνπ πλόινπ ησλ 

Τπνρξεώζεσλ/ύλνιν ηνπ Παζεηηθνύ. ε πεξίπησζε έλσζεο (ή θνηλνπξαμίαο) κπνξεί, είηε 

λα ππνβάιιεηαη βεβαίσζε γηα θάζε επηκέξνπο κέινο, είηε λα ππνβάιιεηαη κία βεβαίσζε 

πνπ ζα αθνξά ζε όια ηα κέιε ηεο.» 

Δξώηεκα 3 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: «Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ISO 45001:2018, ISO 

9001:2015, ISO14001:2015». 

Έρνληαο ππόςηλ όηη ην σο άλσ πξόηππν ISO 45001:2018 πνπ αθνξά ζηελ Τγεία θαη 

Αζθάιεηα ζηνλ Υώξν Δξγαζίαο, αληηθαζηζηά ην πξόηππν ΔΛΟΣ OHSAS 1801:2007, κε 

ΑΔΑ: ΨΣΝΞΟΡ05-ΓΕΗ



\\esdkna03\ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ\ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ\F\2021\2η Ε.Ε.2021\023,2021.doc  4
  

θαηαιεθηηθή πεξίνδν κεηάβαζεο ηελ 30ε.09.2021, παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη 

γίλεηαη επίζεο απνδεθηό γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηνλ Υώξν Δξγαζίαο, εθηόο από ην λέν 

πξόηππν ISO 45001:2018 θαη ην πξόηππν OHSAS 18001:2007. 

Απάληεζε 

Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε ζρεηηθή απαίηεζε θαιύπηεηαη θαη κε ην πξόηππν OHSAS 18001:2007. 

 

Παξάιιεια, ππνβιήζεθε αίηεκα παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο από ηνλ ελ ιόγσ νηθνλνκηθό θνξέα. Παξάιιεια, ππνβιήζεθε ελώπηνλ 

ηεο Α.Δ.Π.Π. ε από 15.1.2021 κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο ΑΔΠΠ 153/18-01-2021 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο θαη ε νπνία εμεηάδεηαη ζηηο 

23.2.2021. 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή δηεμαγσγή 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εηζεγνύκαζηε λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα όζν απαηηείηαη γηα ηελ 

έθδνζε απόθαζεο επί ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα 

θαζνξηζηεί σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε 22/03/2021, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 20:00 θαη σο λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

Αηηήζεσλ πκκεηνρήο ζηελ Α’ Φάζε Γηαγσληζκνύ ε 29/03/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 

πκ.. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο». 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Έτονηας σπόυη:  

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 20PROC00007904104 2020-12-22 (αξ. πξση. 15161/17-12-2020) 

δηαθήξπμε. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 541/20 ΑΔΔ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 

114), σο ηζρύεη.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87), σο ηζρύεη.  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

(Α' 85), σο ηζρύεη.  

ΑΔΑ: ΨΣΝΞΟΡ05-ΓΕΗ
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη 

εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133), σο ηζρύεη.  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα 

δεηήκαηα» (A’ 134) σο ηζρύεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί “Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 

θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/2020 «Κύξσζε: α) ηεο από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα 

κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ» (Α΄ 42), β) ηεο από 

11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» 

(A΄ 55) θαη γ) ηεο από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α’ 64) . 

Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γ.Τ.π.Α. 

3. Υνξεγεί ηελ δηεπθξηλήζεηο επί ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε αληηθείκελν ηηο 

«ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΤΞΗΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ ΣΗ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ», 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην εηζεγεηηθό ηεο παξνύζεο. 

4. Καζνξίδεη σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

πξνηείλεηαη ηελ 22/03/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 20:00 θαη σο λέα εκεξνκελία 

θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο ζηελ Α’ Φάζε 

Γηαγσληζκνύ ε 29/03/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 πκ.. Σα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηηο λέεο εκεξνκελίεο. 

ΑΔΑ: ΨΣΝΞΟΡ05-ΓΕΗ
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5. Η παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΗΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλώζε θάζε 

ελδηαθεξόκελνο. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

 

              Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 23/2020 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

   

 

 

 

Αθήνα, 29-01-2021 

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιφηάκης Νίκος 

μέρος Ηφάννης 

  Μποσρνούς Δσάγγελος 

     Κοζμόποσλος Δλεσθέριος 

  φθρόνης Γεώργιος 
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