
EE/S S230
26/11/2021
602829-2021-EL

1 / 5

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602829-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αγρίνιο: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2021/S 230-602829

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR231
Ταχ. διεύθυνση: Παλαμά και Μαβίλη 6
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360457
Φαξ:  +49 2641026314
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.agrinio.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.agrinio.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη2014-2020»
Αριθμός αναφοράς: 80119

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια τριών (3) καινούργιων οχημάτων συλλογής και μεταφοράς αστικών βιοαποβλήτων 
(απορριμματοφόρων 12κ.μ) που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αγρινίου

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 447 580.65 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
A/A ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΤΕΜ.
1 Όχημα συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρο) αστικών βιοαποβλήτων. 3

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 447 580.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Κωδ. ΣΑ Ε2751, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με 
κωδικό ΟΠΣ: 5038180 (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2020ΣΕ27510098).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/01/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/01/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π.Ε. ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2. ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΗΛ.- ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αποσφράγιση σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: www.aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2132141216
Φαξ:  +49 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ 6
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360457
Φαξ:  +49 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
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ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ 6
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Τηλέφωνο:  +49 2641360457
Φαξ:  +49 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/11/2021
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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αγρίνιο, 22-11-2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                   Αριθμ. πρωτ.:80119 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

CPV:34144512-0 

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 με την υπ’  αριθ. 4390/20-10-2020 απόφαση ένταξης  και τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ Ε2751 κωδικός 2020ΣΕ27510098. 

Ο εξοπλισμός αφορά την προμήθεια τριών (3) καινούργιων οχημάτων συλλογής και μεταφοράς 
αστικών βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρων 12κ.μ) που προορίζονται για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αγρινίου.  Η ενδεικτική 
δαπάνη για την προμήθεια   θα ανέλθει στο ποσό των 555.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%  και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7341.004  του προϋπολογισμού έτους  2021 και θα  
καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020». Αναλυτικά  τα είδη και οι  τεχνικές προδιαγραφές  τους  αναφέρονται 
αναλυτικά στην αρίθμ. 109/8-9-2021  Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αγρινίου. 

Αναθέτουσα  αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου(Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ 30131, Αγρίνιο, 
κωδ.NUTS:EL631)μεαρμόδιο για πληροφορίες:Αθηνά Μιχάλη, τηλ./fax:2641360457/2641026314,e-

mail:athinamix@agrinio.gr. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο της προμήθειας όπως 
αναλυτικά περιγράφεται   στην αρίθμ. 109/8-9-2021 Μελέτη.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ανέρχεται σε ποσοστό 2% της καθαρής αξίας της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4%  της 
καθαρής αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
των προσφορών είναι η 12-1-2022 και ώρα 14:00:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 
 

 

 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 18-1-2022 και ώρα 
10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.   
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.Προκήρυξη 

 της  σύμβασης απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22-11-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της 
σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gov.gr  

και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  
Επιπλέον  τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίμου, από το Τμήμα Προμηθειών  
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 - Αγρίνιο - 3ος 
όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της 
οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι . 
 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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