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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης Ιουνίου 2018 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού 2 του 

διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ κατακύρωση των 
αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών 
Αναδόχων 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :82 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1 
Στη Δάφνη σήμερα την  12η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού 
Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  7229/7-6-2018   πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – 
Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΜΑΛΑΚΗ  ΚΛΕΙΩ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

3 ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΚΑΛΔΙΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

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

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

11 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

13 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε 

δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, παρίσταντο δε τα παραπάνω 

τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 

8 τακτικά μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 7272/11-

6-2018 έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού με το οποίο διαβιβάζεται  στην 
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Επιτροπή το από 11-6-2018 Πρακτικό (Νο 2) της Επιτροπή διαγωνισμού του διεξαχθέντος συνοπτικού  

διαγωνισμού για την ανάδειξη κατακύρωσης αναδόχων για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ», η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 193/2017 

προηγούμενη απόφασή του σώματος, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
Συνοπτικού διαγωνισμού για  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 59.812, 00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

CPV:  30192110-5,  30192700-8,   30197643-5. 

 

Στη Δάφνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11-6-2018 και ώρα 13:30μμ συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 193/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΒ61Ω9Φ-ΨΤΠ), αποτελούμενη από τους Υπαλλήλους του 
Δήμου: 1. Βόγκλη Βασιλικη (Κύριο μέλος), 2. Μπράμου Νεκταρία (Κύριο μέλος), 3. Τούνα Βαρβάρα (Κύριο μέλος), 
προκειμένου να παραλάβει και να αποσφραγίσει τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών 
αναδόχων ανα ομάδα μελέτης που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού  59.812,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων  
όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων),  που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. 

Με βάση την αρ. 74/23-5-2018 (ΑΔΑ:Ω66ΙΩ9Φ-ΛΚ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Προσωρινοί Ανάδοχοι 
έχουν κηρυχθεί : 

ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΛΑΝΙΑ του προϋπολογισμού της αρ.40/2018 μελέτης, ύψους 40.977 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η επιχείρηση  Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ,  

ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ του προϋπολογισμού της αρ.40/2018 μελέτης, ύψους 4.035 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η επιχείρηση  ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,  

ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ του προϋπολογισμού της αρ.40/2018 μελέτης, ύψους 14.800 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η επιχείρηση  Α.Ι.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ κ ΣΙΑ ΟΕ,  

Η επιτροπή αφού έλεγξε λεπτομερώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων στις τρεις 
ομάδες, διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί όλα τα έγγραφα, είναι έγκυρα και σύμφωνα με την αρ.πρωτ.5612/2018 
διακήρυξη  και τον Ν4412/2016. Επίσης έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων κατά της 
αρ74/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και δεν υπήρξε καμία ένσταση.  

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-

Υμηττού την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής και: 

 

1. την Κατακύρωση της Ομάδας Α: ΜΕΛΑΝΙΑ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ», στην επιχείρηση  Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ, με Α.Φ.Μ. 094501457, Κάνιγγος 26 Αθήνα  και την κήρυξη της ως οριστικό 
ανάδοχο, με οικονομική προσφορά 33.020,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (ή 40.945,42 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) 

και δεδομένου ότι 

 ήταν η μοναδική επιχείρηση που υπέβαλε προσφορά στην Ομάδα Α: ΜΕΛΑΝΙΑ του Συνοπτικού 
διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ». 

 η τιμή της οικονομικής προσφοράς κυμαίνεται στα επίπεδα της αγοράς  

 πληρεί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν, όλους τους εκ του νόμου Ν4412/2016 
και της αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης όρους, η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 
μελέτη. 

 

2. την Κατακύρωση της Ομάδας Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ», στην επιχείρηση  ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 095367575, Μάρνη 18 Αθήνα, με οικονομική προσφορά που ανέρχεται 

σε 2.635,72 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (ή 3.268,29 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) και δεδομένου ότι έχει υποβάλει 
την οικονομικά χαμηλότερη αποδεκτή προσφορά και πληρεί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν, όλους τους εκ του νόμου Ν4412/2016 και της αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης όρους, η 
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τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 μελέτη. 

 

3. την Κατακύρωση της Ομάδας Γ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ», στην επιχείρηση  Α.Ι.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ κ ΣΙΑ 

ΟΕ, με Α.Φ.Μ. 092055826, Ευφρονίου 81-83 Αθήνα, με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 

5.794,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (ή 7.184,87 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) και δεδομένου ότι έχει υποβάλει την 
οικονομικά χαμηλότερη αποδεκτή προσφορά και πληρεί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν, όλους τους εκ του νόμου Ν4412/2016 και αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης όρους, η τεχνική 

προσφορά είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 μελέτη» 
Για τούτο σας παρακαλώ όπως εγκρίνουμε το πρακτικό της κατά Νόμο επιτροπής και 

κατακυρώσουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

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

απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και 

ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 7272/11-6-2018 εγγράφου του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης 

υλικού, του από 11/6/2018 (Νο2) Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, της αριθμ. 74/2018 

προηγούμενης απόφασης του σώματος, της αριθμ.40/2018 μελέτης, της αρ.πρωτ. 5612/2018 

διακήρυξης, του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) και  του Ν 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και του Ν.4071/2012 και του Ν.4412/2016,  μετά από 

διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2/11-6-2018 της κατά Νόμο Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 59.812,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού  διαγωνισμού και αναδεικνύει οριστικούς ανάδοχους 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» τις κατωτέρω 

επιχειρήσεις με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για 

κάθε ομάδα της αριθμ. 40/2018 βάσει της οποίας διεξήχθη ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το Νο 2/11-6-

2018 Πρακτικό της κατά Νόμο Επιτροπής διαγωνισμού, και τις οικονομικές προσφορές τους, ως εξής: 

 

1. Ομάδα Α: ΜΕΛΑΝΙΑ, την επιχείρηση  Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ, με 

Α.Φ.Μ. 094501457, Κάνιγγος 26 Αθήνα με οικονομική προσφορά 33.020,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

(ή 40.945,42 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) και δεδομένου ότι: 

 ήταν η μοναδική επιχείρηση που υπέβαλε προσφορά στην Ομάδα Α: ΜΕΛΑΝΙΑ του 

Συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ». 

 η τιμή της οικονομικής προσφοράς κυμαίνεται στα επίπεδα της αγοράς  

 πληροί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν, όλους τους, εκ του 

νόμου Ν4412/2016 και της αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης, όρους, η τεχνική προσφορά 

είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 μελέτη. 

 

2. Ομάδα Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, την επιχείρηση  ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 

095367575, Μάρνη 18 Αθήνα, με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 2.635,72 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. (ή 3.268,29 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) δεδομένου ότι έχει υποβάλει την οικονομικά χαμηλότερη 

αποδεκτή προσφορά που πληροί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν, 
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όλους τους, εκ του νόμου Ν4412/2016 και της αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης όρους, η τεχνική 

προσφορά είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 μελέτη. 

 

 

3. Ομάδα Γ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, την επιχείρηση  Α.Ι.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ κ ΣΙΑ ΟΕ, με Α.Φ.Μ. 

092055826, Ευφρονίου 81-83 Αθήνα, με οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε 5.794,25 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. (ή 7.184,87 ευρώ με 24%Φ.Π.Α.) δεδομένου ότι έχει υποβάλει την οικονομικά 

χαμηλότερη αποδεκτή προσφορά που πληροί, όπως και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

υποβλήθηκαν, όλους τους, εκ του νόμου Ν4412/2016 και της αρ.πρωτ.5612/2018 διακήρυξης 

όρους, η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με την αρ.40/2018 μελέτη. 

Σημειώνεται ότι το πρακτικό Νο 2/11-6-2018 της κατά Νόμο Επιτροπής διαγωνισμού « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΜΙΧ. Ι  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ     ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
          ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΤΟΛΙΑ – ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΆ 

         ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
          ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                
                                                                                       
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
    ΜΙΧ. Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

 


