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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  5ης ΜΑΙΟΥ 2021 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       

                                                                             

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού 

του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 65 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0 
 

Στη Δάφνη σήμερα την  5η Μαΐου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 -11:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
4704/29-04-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 
παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΛΟΚΩ9Φ-ΓΦ0
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15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 
Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη 
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 
συνεδρίασης εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην 
πρόσκληση  και  έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 4393/21-04-2021 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο διαβιβάζει το από 16/04/2021 Πρακτικό Νο1 σύμφωνα 
με το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου με 
τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-
Υμηττού» κατόπιν ελέγχου των υποβληθεισών προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού η 
οποία συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841-Β-29.12.2017) και το 
αποτέλεσμα της κλήρωσης του Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που εγκρίθηκε με την 216/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ι 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στη Δάφνη, την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία του 

Δημοτικού Καταστήματος Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 

17234 Υμηττός, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016 και την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΦΕΚ 4841-Β-29.12.2017) και το αποτέλεσμα της κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα 

κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-8278-eba-2020-12-22-11:00:00.000000) που εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 216/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΙΜΩ9Φ-Ι3Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 

1. Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2. Τακτικό Μέλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ 

 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των υποβληθεισών προσφορών 

για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-

Υμηττού», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και να συντάξει το παρόν πρακτικό. 

Ιστορικό 

Η επιλογή του αναδόχου προβλέπεται με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016 για το σύστημα “με προσφορά 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών”. 

Με την υπ’ αριθ. 194/2020 (ΑΔΑ: 602ΖΩ9Φ-ΚΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Δάφνης-Υμηττού, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 790.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με την αρ. 57/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης 

ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές» του Ε.Π. «Αττική». (ΑΔΑ Ψ47Α7Λ7-ΤΓΝ) Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

ΑΔΑ: ΨΛΟΚΩ9Φ-ΓΦ0
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Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) ΕΠ0851 2020ΕΠ08510126 με κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 

5069254 με ποσό χρηματοδότησης 360.000,00€, το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 

σχολείων Δήμου Δάφνης –Υμηττού. 

Οι προσφορές  υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (συστημικός 

αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 95146) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 22/01/2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00μμ. Η ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε για την 05/04/2021 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις αρ. 41/2021 (ΑΔΑ: : ΩΗΞΜΩ9Φ-708) και αρ. 19/2021 

(ΑΔΑ: 99ΣΦΩ9Φ-ΧΤΩ) αποφάσεις Ο.Ε. μετάθεσης της αρχικής ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες τον κατάλογο συμμετεχόντων μέσω του 

συστήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά δεκαοκτώ (18) 

οικονομικοί φορείς, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων: 

 
Αποσφράγιση 

 Την 05/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». Ακολούθησε η αποστολή του παρακάτω πίνακα μειοδοσίας μέσω του συστήματος 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΟΚΩ9Φ-ΓΦ0
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Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών, της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ 

τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το ΕΣΗΔΗΣ. Για την 

εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. Ως αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών, η 

Επιτροπή διαπίστωσε πως όλες οι οικονομικές προσφορές είναι ομαλές. 

Κατόπιν συνέχισε με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής βάση του άρθρου 24.2 της 

Διακήρυξης. Σε πρώτη φάση έγινε ο έλεγχος εγκυρότητας όλων των εγγυητικών συμμετοχής μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr) καθώς και των στοιχείων τους βάσει των 

απαιτήσεων της διακήρυξης και διαπιστώθηκε ότι όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές συμμετοχής είναι 

έγκυρες. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) και δεν διαπίστωσε ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα κριτήρια επιλογής. 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και σύμφωνα και με τον παραπάνω Πίνακα μειοδοσίας, προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ» του οποίου η προσφορά είναι η ακόλουθη. 

 

https://validate.tmede.gr/
ΑΔΑ: ΨΛΟΚΩ9Φ-ΓΦ0
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Βάσει των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 
«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού», αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 
95146, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ». 
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους της 

επιτροπής κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει 

θετικά με την προϋπόθεση να  γνωρίζουν αναλυτικά τι ακριβώς θα κάνει ο ανάδοχος στο έργο, 

έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του 

αριθμ.πρωτ. 4393/21-04-2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Νο1/ 16-04-

2021 Πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών, της 57/2020 μελέτης 

της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, των αριθμ. 194 και 216/2020 προηγούμενων αποφάσεων 

του σώματος, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:95146, τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε συνδυασμό με τις 

όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 

Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του αρθρ.221 του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική 

συζήτηση σκέφθηκε και,  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1/16-04-2021, (ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος των 

υποβληθεισών προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών) της κατά Νόμο Επιτροπής του 

διεξαχθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο  

«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  δαπάνης 790.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-
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ΥΜΗΤΤΟΥ»   και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  

«ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ», με ποσοστό έκπτωσης 45,64% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, και είναι σύμφωνη με 

την αρ. 57/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά της, το σκεπτικό της παρούσης και το Νο 1/16-4-2021 Πρακτικό της κατά Νόμο 

Επιτροπής, ως εξής: 

 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
                                             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                         ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
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