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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8ης  Οκτωβρίου  2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών 

για την απευθείας ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ“ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
118 & 120 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/21 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :177 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2 
Σήμερα την  8η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο της 
Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 10927/4-10-2021 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   ΟΧΙ 

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

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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 ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

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 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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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  τα παραπάνω 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη. 

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης 

εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση  και  έθεσε υπόψη 

του σώματος  το αριθμ.πρωτ. 10723/30-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής:  

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 
1. Των άρθρων 203 του Ν.4555/18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, η οποία αντικατέστησε το άρθρο 

58 του Ν.3852/10 
2. N.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» μετά των 

σχετικών οδηγιών, των σχετικών εγκυκλίων, διατάξεων, τεχνικών προδιαγραφών, όπως ισχύουν 
σήμερα. 

3. Του αρθ. 72 παρ. 1 ζ και στ (i) Ν. 3852/10, βάσει του οποίου η οικονομική επιτροπή ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και καταρτίζει του όρους για τις δημόσιες συμβάσεις έργου, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. 

 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα: 
Α. Την έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας Ανάθεσης του έργου με τίτλο: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ“.   
Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24 % ΦΠΑ. και  η σχετική 
πίστωση με Κ.Α. 30.7332.0021  είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 2021, σύμφωνα με την 
μελέτη 42/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι:  

1. Ο Δήμος Δάφνης–Υμηττού δεν διαθέτει επαρκή εξ’ ειδικευμένα συνέργεια συντήρησης και 
επισκευής των παιδικών χαρών, καθώς και  το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 ενότητα Ι, 
παράγραφος α.12 του Ν. 3463/2006 ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την  συντήρηση  και επισκευή 
τους. 

2. Θα πρέπει να αποκαταστήσουν ζημίες οι οποίες μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια του έτους, 
από κακόβουλες ενέργειες, δεδομένου ότι οι παιδικές χαρές είναι προσβάσιμες και αφύλακτες 
πολλές ώρες και ημέρες. 

3. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία των παιδικών χαρών από φυσικές φθορές,  

4. Υπάρχουν ανάγκες εκτέλεσης διαφόρων εργασιών (συντήρηση, επισκευή, κτλ.) έτσι ώστε οι 
παιδικές χαρές να μπορούν να λειτουργήσουν με τις διεθνής προδιαγραφές ασφάλειας και 
λειτουργίας.   

 Το ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει εγκριθεί και δεσμευτεί (ψηφιστεί) 
στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2021 στον Κ.Α.: 30.7332.0021 για το έργο με 
τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ“ μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το Οικονομικό Έτος 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Προκειμένου να προβούμε στην εκτέλεση του έργου προτείνουμε να εφαρμοστεί η διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 Ν. 4782/21 αντίστοιχα και ειδικότερα: 
1. Να αναρτηθεί πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προβλέπεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με 
εκτιμώμενη αξία μέχρι 30.000 ευρώ. Η πρόσκληση δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα 
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η παράλειψη ανάρτησης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, κωλύει τη σύναψη της σύμβασης. 
2. Οι ανωτέρω να υποβάλουν την προσφορά τους σε φυσική μορφή και σε φάκελο ο οποίος θα 
αναγράφει με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης. 
3. Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
(α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 
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 (β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνεται ότι ο 
προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 
περίπτωση α’ έως στ’ Ν. 4412/2016, 
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της 36/2021 μελέτης. 
(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού. 
(ε) Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στην απευθείας ανάθεση έργων για συμβάσεις 
έργων έως 30.000 ευρώ (αρθ. 72 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 21 του Ν. 4782/21). 
Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ“ για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και τον ορισμό της κα. Β. Καζάντζα ως αρμόδιο 
υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αξιολόγηση των προσφορών του εν λόγω έργου.»  
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, τη βρήκε νόμιμη άκουσε τις τοποθετήσεις και 
τις απόψεις των μελών της και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου κ. Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο 
οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει όχι ως προς την διενέργεια αλλά διότι θεωρεί ότι 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις παιδικές χαρές οι οποίες μένουν χωρίς φύλαξη και για αυτό το λόγο θα 
πρέπει να φυλάσσεται με μόνιμο προσωπικό  έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του 
σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 10723/30-09-2021 εγγράφου της Δ/σνης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, της αριθμ. 42/2020 μελέτης,  τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ)  σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018 και  τις όμοιες του 
Ν.4071/2012 ,του Ν.4735/2020  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε 
σχετικά σκέφθηκε και,  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Εγκρίνει: 

 τη διενέργεια με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των 
άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 Ν. 4782/21 
αντίστοιχα, του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με Κ.Α.:30.7332.0021  
ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  %  για το έτος 2021, 
για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα με την μελέτη 42/2020 της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και με κριτήριο ανάθεσης του έργου τη χαμηλότερη τιμή. 

 τις τεχνικές προδιαγραφές της  αριθμ. 42/2020 μελέτης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», που συντάχθηκε προκειμένου καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν 
τόσο από δολιοφθορές και κακή χρήση, όσο και από συνήθη χρήση στα όργανα των παιδικών 
χαρών και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  % . 

Β) Ορίζει αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αξιολόγηση των προσφορών του εν λόγω 
έργου την κα Β. Καζάντζα . 

 
Σημειώνεται ότι: 

 Προκειμένου να προβούμε στην εκτέλεση του έργου θα πρέπει  να εφαρμοστεί η διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/16 

όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 Ν. 4782/21 αντίστοιχα και ειδικότερα: 

1. Να αναρτηθεί πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προβλέπεται  για τις δημόσιες συμβάσεις έργου 

άνω των 30.000 ευρώ, και μέχρι 60.000 ευρώ η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 

αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το αρθ. 120 παρ. 3 β Ν. 

4412/16) και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, 
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2. Οι ανωτέρω να υποβάλουν την προσφορά τους εγγράφως  σε φάκελο ο οποίος θα αναγράφει 

με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. 

3. Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από  τα εξής δικαιολογητικά: 

(α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

 (β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνεται ότι ο 

προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016, 

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της  36/2021 μελέτης. 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος του της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού. 

(ε) Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νοµαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στην απευθείας ανάθεση έργων (αρθ. 72 παρ. 1 γ' Ν. 
4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 21 του Ν. 4782/21), αλλά απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 
για συμβάσεις έργων άνω των 30.000,00 σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως 
τροποπ. με το αρθ. 21 του Ν. 4782/21 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. 

Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 
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 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 
 


