
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 43/25 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   345/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 25η Λοεμβρίοσ 2022, ημέρα  Παραζκεσή  και ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

9276/21.11.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] Καιιίξε Μαξία,  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο :  Περί έγκριζης ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών  και 1οσ Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ.  
ηοσ έργοσ : «Έργα κοινοτρήζηων τώρων Γήμοσ» . 
  

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ, ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο  

θάησζη : 

ΘΔΜΑ: Δισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακευαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  του έργου: «Έργα 
κοινοχρήστων χώρων Γήμου» 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ :  Μεηαθίδε Βαζίιεηνπ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 52.639,43€ (ρσξίο ΦΠΑ) απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
 

I.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 
1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
2. Αξηζκφο Μειέηεο:   07-2021 
3. Πξνυπνινγηζκφο : 95.989,52 € απφ πηζηψζεηο «68.937,24€ απφ ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΧΝ ΥΡΗΔΧΝ  

ΔΧ2019+ 14.660€ απφ ΑΣΑ 2021+ 2.500€ απφ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΑΓΙΑΘΔΣΟ + 9.902,76€ απφ ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2022» 
4. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  284/2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

1. Πξνθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ : αξ. πξση. 8326/15-10-2021 
2. Ηκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 16-11-2021 
3. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ο.Δ.: απφθαζε 12/2022 
4. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 32,00%, 
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5. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 19-04-2022 
6. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ) :  52.639,43 €   
7. Αλάδνρνο : Μεηαθίδεο Βαζίιεηνο 
8. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

 
 
Γ. ΔΓΚΡΙΔΙ Α.Π.Δ. 
1νο ΑΠΔ πνζνχ 52.638,42 €  (ρσξίο ΦΠΑ) - Τπφ έγθξηζε 

Γ. ΑΡΥΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΠΔΡΑΙΩΗ ΔΡΓΟΤ  - ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

Αξρηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο έξγνπ:    19-02-2023 
Παξαηάζεηο : 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο έσο ηηο:   ……………. 

   2ε παξάηαζε πξνζεζκίαο έσο ηηο:   …………….  

 

Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο πιαηεηψλ ησλ Κνηλνηήησλ Βξαραηίνπ θαη 

Βνρατθνχ. Ήηνη: 

 

1. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ-ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ ΚΛΠ 

1. Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε  

2. Απνμήισζε θσηηζηηθνπ ζψκαηνο θαη κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε  

3. Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ  

4. Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε κλεκείνπ ζε λέα ζέζε  

5. Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε παγθαθησλ  

6. Αλαλέσζε θφκεο ή θνπή δέλδξσλ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m  

7. Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  ρσξίο λα 

θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

8. Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

9. Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε εθαξκνγή ζπλήζσλ 

κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

10. Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε θξνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο 

11. Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 

ρψξσλ 

12. Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε- 

εκηβξαρψδε 

13. Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα  

14. Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ  

2. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

1. Γηακφξθσζε δηαβάζεσλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πεδνδξφκηα θαη λεζίδεο  

2. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 

αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

3. θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ  γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

4. Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ  

5. Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C  

6. Ξπιφηππνη εκθαλψλ ζθπξνδεκάησλ  
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7. Βειηίσζε ζεξκηθψλ επηδφζεσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε επίζηξσζε εγρξψκσλ θπβνιίζσλ 

πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials) 

8. Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ  

9. ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά  

10. ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ   

11. Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, δηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3''  

12. Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθφ 

πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα 

13. Αλαθαίληζε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε δηπιή ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο 

14. Δθηνπνζέηεζε ΠΙΛΛΑΡ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζε λέα ζέζε  

3. ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ Η-Μ 

1. Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt  

2. Γέλδξα, θαηεγνξίαο Γ4  

3. Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ Γηα κήθνο παζζάινπ κέρξη 2,50 m 

4. Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο  

5. σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 10 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32 mm  

6. σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 20 mm  

7. ηαιαθηεθφξνη Φ 20 mm απφ ΡΔ κε ζηαιάθηεο καθξάο δηαδξνκήο, απνζηάζεηο 

ζηαιαθηψλ 33 cm 

8. Φεθίδεο εμ πιηθνχ ιαηνκείνπ δηαζηάζεσλ 0,20-1,00εθ  

9. Αγσγνί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC νλνκαζηηθήο πηέζεσο 6 αηκνζθαηξψλ δηακέηξνπ 

110 ριζη. 

10. Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο Γηαηνκήο 25mm2  

11. Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σεηξαπνιηθφ δηαηνκήο 4 Υ 10 

mm2 

12. Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο ππφγεησλ θαισδίσλ 40 x 40 cm  

13. ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ DN100 

 

 Σ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΚΣΔΛΔΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Έρνπλ γίλεη νινθιεξσζεί ην 65% ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 3ε πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ. 

       

II.ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΔΩ 

Έρνληαο ππ’ φςε: 

1.  Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

2.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 

3.  Σν θάθειν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ» (αξ. κει. 07/2021)  

4.  Σελ απφ 02-11-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακευαλαιωτικού Πίνακα, πνπ ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ:  
α) λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξφεθπςαλ απφ παξαιείςεηο ή ζθάικαηα 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο. 

β) λα ζπκπεξηιάβεη ηελ  ζχληαμε λέαο ηηκήο κνλάδαο γηα εξγαζία πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε αιιά 

απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά 

απφ ηελ ζχκβαζε. Η λέα ηηκή αθνξά εξγαζία «επίζηξσζεο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, ζθιεξνχ έσο 

εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, πάρνπο 2 cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν»      ζην δάπεδν ηεο πιαηείαο 

Βξαραηίνπ (πεξίγξακκα ζρεδίσλ ηεηξαγψλσλ δαπέδνπ, πνπ θαηαζθεπαζηηθά, δελ ήηαλ εθηθηφ λα θαηαζθεπαζηεί ε 

πξνβιεπφκελε ισξίδα επη ηνπ ζηακπσηνχ δαπέδνπ αιιά κε θάπνην άιιν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε λα είλαη ην κάξκαξν) πνπ 
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δελ είρε πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε θαη θξίλεηαη απφιπηα αλαγθαία γηα ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αηζζεηηθή 

ησλ πιαηεηψλ θαη θαιχπηνληαη απφ ηα «απξφβιεπηα» κέζα ζηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα. 

5.  Σελ απφ 02-11-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην παξφλ 1ν πξσηφθνιιν 
ζπληάρζεθε γηα λα ηηκνινγεζεί λέα εξγαζία ε νπνία θξίζεθε αλαγθαία γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ. 
Γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα επίζεκα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα,  
Οη εξγαζίεο  είλαη νη εμήο: 

ΝΣ1: ΝΑΟΙΚ 74.30.09, «Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, 
πάρνπο 2 cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν», κε ηηκή 105,00€ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

6.  Σα πκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο 

7.  Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 52.638,42 €, ελψ ε 
ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  65.271,64€  κε κείσζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 1,25€ . 

8.  Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΜΟΤ»  απφ ην 
Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ην ππ’ αξ. 17/09-11-2022 Πξαθηηθφ - 
Θέκα 7ν . 

 

Δ Ι  Η Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α 

 
         Σην έγκριση του 1ου Α.Π.Δ. και 1ου Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. του έργου: «Έργα κοινοχρήστων χώρων Γήμου»    
     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 65.271,64€  ΑΝΑΓΟΥΟΤ: ΜΗΣΑΚΙΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟΤ. 

 
Ο Πξντζηάκελνο 

 Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 

           Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  ΠΔ3 

 

 

            Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ  

   Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ  «Έργα  

κοινοτρήζηων τώρων Γήμοσ», (αξ. κει. 07/2021 )   ηνπ αλαδόρνπ  ΚΖΣΑΘΗΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟΤ πνπ  

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ : α) λα ζπκπεξηιάβεη  

απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ νη νπνίεο πξόεθπςαλ από παξαιείςεηο ή ζθάικαηα  

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο. 

β) λα ζπκπεξηιάβεη ηελ  ζύληαμε λέαο ηηκήο κνλάδαο γηα εξγαζία πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή 

κειέηε αιιά απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνύλ λα 

δηαρσξηζηνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά από ηελ ζύκβαζε θαη θαιύπηνληαη από ηα «απξόβιεπηα» κέζα ζηα 

ζεζκνζεηεκέλα όξηα        

Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ε νπνία  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

52.638,42 €, ελώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  65.271,64€  κε κείσζε ηεο 

εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 1,25€ . 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 345/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

ΑΔΑ: 6Ο3ΦΩ9Π-ΜΘΛ



             

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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