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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  255/2019 

 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο άββαην θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 19202 θαη από 24.12.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 
4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 
ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ζιίαο, Μέιε,  
θαζώο επίζεο θαη νη λόκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: ηέζζεξηο (4) θαη απόληεο: 
ηξεηο (3), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «πγθξόηεζε επηηξνπώλ Ν.4412/2016» θαη 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη 
δήηεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 75 «Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 
133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο 
θαηεπείγνλ. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 

πγθξόηεζε επηηξνπώλ Ν.4412/2016 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΙΑΝΣΑ (30) ΚΑΙ ΑΠΟ  
28/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6Ο27Ω1Β-7ΚΗ



 

    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θξίζεθε σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 
πιεηνςεθία, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ. 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’ ν 
Ν.4412/2016 “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, κε ηζρύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λα αξρίδεη από ηε 
δεκνζίεπζή ηνπ 8-8-2016, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηµέξνπο δηαηάμεηο ηνπ (άξζξν 
379 παξ.1), ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 
Πύινπ - Νέζηνξνο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 
ζπκβάζεσλ, όπσο απαηηείηαη από ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα 
«ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΔΧΝ» θαη εηδηθόηεξα  
α) ηελ παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016 “Mε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα 
βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή…”.  
β) ηελ παξ. 6, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016 “Γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2690/1999 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο 
άλσ λόκνπ.”  
γ) ηελ παξ. 7, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016 “ηε ζύλζεζε ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ 
ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηέρεη ππνρξεσηηθά έλα κέινο ηνπ Με.Π.Τ.Γε.π. ηνπ άξζξνπ 344”  
δ) ην άξζξν 344, ηνπ λ. 4412/2016 “…Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο 
παξ. αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ…”  
ε) ηελ παξ. 11.β, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016 “… Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ 
παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή 
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ…”  
ζη) ηελ παξ. 11.δ, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016 “…Γηα ηελ παξαιαβή  ζπγθξνηείηαη 
ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ… 
Δθόζνλ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα…” δ) ηελ παξ. 11.ε, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ λ. 4412/2016, ζύκθσλα κε ην 
νπνίν γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δελ ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ θιήξσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226). 
 
Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 : «1. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη 
ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο:: […] ζ) Απνθαζίδεη 
ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε 
κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, 
θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από 
κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.» 
 
 
Γηα ην ζθνπό απηό πξνηείλνπκε ηε ιήςε απόθαζεο κε ηηο θάησζη επηηξνπέο.        
  
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ  
 
Α) «Γλωκνδνηηθό όξγαλν» γηα ζέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ πιελ ηελ αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ 
ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο» θαη λα έρεη ηηο  αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο (άξζξν 221 
Ν.4412/2016)  

ΑΔΑ: 6Ο27Ω1Β-7ΚΗ



α) αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,  
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,  
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή 
ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 
ε) εηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ 
απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ 
εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
ζη) γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  
δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνύλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε θαη 
ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο 
θαη ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ ππεύζπλνπ ππαιιήινπ, ν νπνίνο ζα 
νξίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, θαη ζα πξνηείλεηαη από ηελ Γηεύζπλζε ε νπνία 
έρεη αηηεζεί ηελ πξνκήζεηα  
 
Β) «Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεωλ» (παξ 11α άξζξν 221 Ν.4412/2016)  λα είλαη 
ηξηκειήο θαη είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ 
πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΔΛΔΥΧΗ ΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ 
 
Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ζπγθξνηήζεη ηηο θάησζη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έρνληαο ππόςε ηνπο: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 
3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 
4. Σνλ θαηάινγν ησλ ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζην Γήκν 
 

 

(Α) Γλωκνδνηηθό όξγαλν 

  

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα – Δηδηθόηεηα 

1 Κσλζηαληίλνο Βέξγνο 
Πξόεδξνο, ΠΔ 3 Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο 

2 Υξπζνβαιάληεο Κόηζεο 
Μέινο, ΣΔ 3 Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο 

3 
Υξήζηνο Γεκπεγηώηεο 

Μέινο, ΓΔ 1  
Γηνηθεηηθόο 

 

α) Γηα πξνκήζεηεο πνπ αθνξνύλ ζε πιηθά πξαζίλνπ ην πξώην κέινο αληηθαζίζηαηαη από ηελ 
ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Αλαζηαζία Γηαιιειή ΠΔ 9 Γεσπόλσλ. 
β) Γηα πξνκήζεηεο πνπ αθνξνύλ ζε πιηθά ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ην ηξίην κέινο 
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Παλαγηώηε Βαιηάθα ΓΔ Ζιεθηξνιόγσλ. 
γ) Γηα πξνκήζεηεο πνπ αθνξνύλ ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλεο 
γλώζεηο ην πξώην κέινο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Ησάλλε Πεηξόπνπιν 
ΣΔ Σερλνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 
 
 

ΑΔΑ: 6Ο27Ω1Β-7ΚΗ



ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα – Δηδηθόηεηα 

1 Ησάλλεο Μπισλάο 
Πξόεδξνο, ΠΔ 3 Υεκηθόο 

Μεραληθόο 

2 Γθόιθσ  
Παλαγνπνύινπ Μέινο, 

ΠΔ Οηθνλνκηθνύ 

3 Γεώξγηνο  Αλαζηαζόπνπινο 
Μέινο, 

ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

 

 

 

 (Β) Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεωλ 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα – Δηδηθόηεηα 

1 Γεώξγηνο Σδηβίζθνο 
Πξόεδξνο , ΠΔ 3 Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο 

2 Γεσξγία Βηζβίθε 
Ννκηθή  

Τπεξεζία 

3 
Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο Μέινο,  

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα – Δηδηθόηεηα 

1  Διέλε Παξαζθεπνπνύινπ Πξόεδξνο, ΓΔ 1 Γηνηθεηηθόο 

2 
Μαξία – 

Αηθαηεξίλε 
Βεδπξέα 

Ννκηθή  
Τπεξεζία 

3 
Υαξάιακπνο  Θενδσξόπνπινο  

Μέινο,  
ΠΔ 1 Γηνηθεηηθόο  

 

Οη επηηξνπέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο από ηελ 01-01-2020 έσο ην 
ηέινο ηνπ έηνπο 2020.  
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 

     πγθξνηεί ηηο επηηξνπέο ηνπ  Ν. 4412/2016, όπσο απηέο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην 
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, κε ρξνληθή δηάξθεηα από 01-01-2020 έσο 31-12-
2020. 
 

 
Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  255/2019 

 
 
 

ΑΔΑ: 6Ο27Ω1Β-7ΚΗ



 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΖ 

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύινο   28/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6Ο27Ω1Β-7ΚΗ
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