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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ 

(ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» 

ΠΟΣΟΥ  #3.286.506,81# ΕΥΡΩ (Συμπερ. Φ.Π.Α. 24%) 
 
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ: #1.475.623,48# ΕΥΡΩ, Γ.Ε & Ο.Ε : #265.612,23# ΕΥΡΩ, AΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: #261.185,36# 

ΕΥΡΩ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: #102.716,66# ΕΥΡΩ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: #545.271,00# ΕΥΡΩ, ΣΥΝΟΛΟ: 

#2.650.408,72# ΕΥΡΩ, (δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ 

και εβδομήντα δύο λεπτά  ) + ΦΠΑ(24%) #636.098,09# ΕΥΡΩ          

Σήμερα στο Κερατσίνι, την 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι  

ΑΦ' ΕΝΟΣ  

1. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που εδρεύει στον Άγιο 

Ιωάννη Ρέντη, οδός Θηβών 196-198, με ΑΦΜ 998998311, ΔΟΥ Μοσχάτου και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικήτρια αυτού, κ. Όλγα Ιορδανίδου, καλούμενο 

εφ'εξής κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας 

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας που εδρεύει στο 

Κερατσίνι, οδός Ε. Βενιζέλου 200, με ΑΦΜ 997880950 ΔΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ και 
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εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο, καλούμενο εφ' εξής 

φορέας υλοποίησης. 

ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με 

διακριτικό τίτλο "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." που εδρεύει στο 

Χαλάνδρι, οδός Αχιλλέως 4, με ΑΦΜ 094319985, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευστάθιο Κοκκίνη καλούμενη εφ'εξής εργολήπτης  

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα παρακάτω: 

 1. Η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου συνεστήθη με το Νόμο 3325/2009 και με το 

Νόμο 4238/2014 είναι η κεντρική υπηρεσία για όλες τις μονάδες παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιφέρειάς της και γι' αυτό επιθυμεί και με την 

παρούσα επιδιώκει την ανέγερση Κέντρου Υγείας στο Κερατσίνι για την παροχή 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους διαμένοντες στην περιοχή. 

 2. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα, 

Νόμος 3463/2006, άρθρο 75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Νόμους 

3852/2010 και 4555/2018, αφ'ενός μεν επιθυμεί την ανέγερση και λειτουργεία 

Κέντρου Υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αφ'ετέρου 

διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες για την ανάδειξη εργολήπτη.  

 3. Στα πλαίσια αυτά, οι αφ'ενός συμβαλλόμενοι προέβησαν στην κατάρτιση 

της από 17.10.2017 προγραμματικής σύμβασης μαζί με το Υπουργείο Υγείας.  

 4. Σε υλοποίηση της σύμβασης αυτής, ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

μέσω της ισχύουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας διακήρυξε διαγωνισμό για την 

ανέγερση κτηρίου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου επί του οικοπέδου εμβαδού 3.967,50    

τ.μ.  που βρίσκεται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και Ναυάρχου Μπήττυ με ΚΑΕΚ 

050681808008/0/0, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και την ανάδειξη εργολήπτη με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή. Για την ανέγερση του κτηρίου εξεδόθη η υπ' αριθμόν 01/2014 άδεια 

δόμησης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν τυχόν αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις της 

άδειας δόμησης, για την εν λόγω διαδικασία οφείλει να μεριμνήσει ο Φορέας 

υλοποίησης του έργου. 

 5. Από την προκήρυξη αυτή αναδείχθηκε μετά το πέρας των διαδικασιών ο εκ 

δευτέρου συμβαλλόμενος εργολήπτης, ήτοι η εταιρεία με διακριτικό τίτλο "ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.", βάσει της κατακυρωτικής απόφασης 336/2018 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
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 6. Τα αφ'ενός συμβαλλόμενα δύο μέρη, ήτοι τα δύο ΝΠΔΔ , όπως 
εκπροσωπούνται, έχοντας υπ’ όψη: 

  α) Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ με ΚΑΕ (προϋπολογισμού Κύριου του Έργου-2ης ΥΠΕ): 9333α (2018: 
5.000.000,00 €). 

  β) Τη μελέτη που συντάχθηκε με αριθμό 08/12-06-2017από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου προϋπολογισμού 4.870.000,00€ (με 
Φ.Π.Α) και τους καθορισθέντες όρους για τη διενέργεια του προκηρυχθέντος 
διαγωνισμού. 

  γ) Την 7/2018 πράξη του Δ. Συμβουλίου για τον τρόπο κατασκευής του 
έργου με ανοιχτή Δημοπρασία βάσει του σχετικού προϋπολογισμού του. 

  δ) Την διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 66/2018 πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου. 

  ε) Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 17235/7-5-2018 & 28407/11-07-2018 
πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού, βάσει του οποίου ανακηρύχθηκε 1ος 
μειοδότης η εταιρεία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από 
τον κο ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ προσφέροντας ποσοστό συνολικής έκπτωσης 31,95%, 
(Μέση Έκπτωση Έργου: 35,86% και Έκπτωση Προμήθειας 15,48%), στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης. 

  στ) Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου 
με αριθ. 172/2018 & 336/2018 με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του 
Διαγωνισμού. 

  ζ) Τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’αριθμ. 336/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Αρ.πρωτ. 
66320/23284/16-08-2018). 

  η) Την βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης με αρ. πρωτ.: 58747/22-11-2018 

  θ) την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

  ι) το τιμολόγιο της μελέτης. 

  ια) τον προϋπολογισμό της μελέτης.  

  ιβ) την εγκύκλιο 23 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 30/08/2006 (αρ. πρωτ. 
Δ17α/02/128/ΦΝ443) για τις επί έλαττον εργασίες του Ν.3481/06, 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ 
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στον τρίτο από τους συμβαλλόμενους και συγκεκριμένα την εταιρεία «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον κο ΕΥΣΤΑΘΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΗ και η οποία αναλαμβάνει την ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-
ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της από 

08/12-06-2017 μελέτης, προσφέροντας συνολική έκπτωση τριάντα ένα και ενενήντα 
πέντε 31,95%, (Μέση Έκπτωση Έργου: 35,86% και Έκπτωση Προμήθειας 15,48%), επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

 7. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των 
άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση 
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

 8. Χρόνος πλήρους αποπεράτωσης του ανωτέρω έργου από τον εργολάβο 
συμφωνείται ρητά διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή του 
παρόντος.  

 9. Οι λογαριασμοί–πιστοποιήσεις του αναδόχου συντάσσονται πάντοτε 
ανακεφαλαιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. Οι 
λογαριασμοί περιλαμβάνουν εργασίες που εκτελέστηκαν και θα στηρίζονται στις 
καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών 
σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 152 Ν.4412/2016.  

 10. Για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου ο εργολάβος (β’ 
συμβαλλόμενος) κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 1744287 εγγυητική επιστολή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
καλής εκτέλεσης ποσού 132.521,00 €. 

 11. Ο Δήμος δικαιούται να επιβλέπει την καλή εκτέλεση του έργου με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του, ο δε εργολήπτης υποχρεούται να λαμβάνει υπ’ όψη τις 
εύλογες υποδείξεις αυτού. 

 12. Για κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση 
αρμόδια κατά τόπου Δικαστήρια συμφωνούνται ρητά τα Δικαστήρια Πειραιώς. 
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι περί σύμβασης έργου διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 

 13. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός (ενέργεια ή παράλειψη) εμποδίζει, 
άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος 
(εργολήπτης) πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την 
κατάσταση και να την αναφέρει στον Δήμο. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το 
πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα 
που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του 
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υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα 
στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.  

 14. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις τυχόν ακυρότητα ή ακυρώσα 
ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει . 

 15. Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται μεταξύ των μερών, ότι για τις 
συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης έργου, τυχόν υπερημερία του εργολάβου, 
συνέπειες, ποινικές ρήτρες κ.λπ. θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 148 
Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα:  

α) Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του «Έργου» επιβάλλεται η 
ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 Ν.4412/2016. 

β) Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του 
«Έργου» ορίζονται και κατανέμονται ως εξής:  

i) Για τις πρώτες μέρες της συνολικής προθεσμίας, μέχρι 20% (108 ημέρες) της 
προβλεπόμενης από την «Σύμβαση» συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα 
ανέρχεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του «Έργου» ήτοι 736,20€. 

ii) Για τις επόμενες μέρες μέχρι ακόμα 15% (81 ημέρες) της συνολικής προθεσμίας, η 
ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 20% της μέσης αξίας του «Έργου» ήτοι 
981,60€. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του 
«Έργου» προκύπτει, αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της «Σύμβασης» με 
τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας συν τις τυχόν παρατάσεις. 

Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 περί έκπτωσης του αναδόχου. 

 16. Η Ανάδοχος εταιρεία δεν δικαιούται να υποκατασταθεί στην εκτέλεση του 
έργου από τρίτο ευθυνόμενη αυτή αποκλειστικά για την έγκαιρη και προσήκουσα 
εκτέλεση του έργου. 

 17. Για τις τυχόν υλικές ζημιές σε τρίτους εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου 
καθώς και για απαιτήσεις τρίτων ή και του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
καθ΄οιανδήποτε ιδιότητα στην εκτέλεση του έργου, ευθύνεται έναντι του Δήμου 
αποκλειστικά η Ανάδοχος εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι αντίστοιχες 
διατάξεις των άρθρων του Ν. 4412/2016. 

 18. Όσο αφορά θέματα εγκεκριμένων υπεργολαβιών έχουν ισχύ οι διατάξεις 
των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4412/2016.  

 19. Σε ότι αφορά την εκχώρηση, κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016 άρθρο 152 παρ. 11. 
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 20. Η διακήρυξη που εγκρίθηκε με την πράξη 66/2018 της Οικονομικής 
Επιτροπής και η από 16-04-2018 προσφορά του Ανάδοχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση 
ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 
προτεραιότητας είναι η ακόλουθη: Συμφωνητικό, Διακήρυξη, Οικονομική Προσφορά, 
Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Έκθεση, 
Προϋπολογισμός Μελέτης, Εγκεκριμένες μελέτες, Χρονοδιάγραμμα. 

 21. Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία 
περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., 
αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών 
διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ’όλη τη διάρκεια του έργου, εντός 
και εκτός των εργοταξιακών χώρων. Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη μετά την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της, και 
οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών του έργου καθώς επίσης και για την 
τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, αναλυτικότερα: 

- Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου:  

α) του υπό κατασκευή έργου,  

β) των μόνιμων, μη μόνιμων ή και προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου  

γ) κάθε είδος υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο. 

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων.- Ασφάλιση μεταφοράς 
υλικών, εξοπλισμού κ.λ.π. 

- Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, έργου κ.λ.π. 

- Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου. 

Η διάρκεια ασφάλισης του έργου θα είναι ίση με την διάρκεια σύμβασης και τις τυχόν 
παρατάσεις αυτής, συν του χρόνου της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. 

 22. Προβλέπεται (συγχρηματοδοτούμενο έργο) έντοκη προκαταβολή 5%, η 
οποία καταβάλλεται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του 
Ν.4412/16, το άρθρο 25 παρ. 10 του Ν.3614/2007, το άρθρο 4 του Ν.4156/13 & το 
άρθρο 242 παρ.3 του Ν.4072/12 κ.λπ. (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα). 

 23. Ο κύριος του έργου, ήτοι η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου θα παραλάβει το 
έργο από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και αυτός θα της το παραδώσει 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια, δεδομένου ότι στόχος και των δύο 
αφ'ενός συμβαλλομένων είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών όσον αφορά την παροχή 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου. 
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 24. Το παρόν συντάχθηκε σε έντεκα (11) πρωτότυπα αντίτυπα, αποτελούμενη 
από επτά (7) σελίδες, αναγνώστηκε, μονογράφηκε ανά σελίδα και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, στη συνέχεια πρωτοκολλήθηκε και 
παρέλαβαν πέντε (5) αντίτυπα 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κύριος του Έργου και 
Φορέας λειτουργίας), τρία (3) αντίτυπα ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Φορέας 
Υλοποίησης) και τρία (3) αντίτυπα αντίστοιχα ο ανάδοχος. 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 
 

 




