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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 27/24-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ., ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 

9] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ 

(Α.Π.Δ.) Αξρηθήο Σύκβαζεο, έγθξηζε ηεο 1εο Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο 

Σύκβαζεο θαη έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί 

ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ», αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 9613/21-7-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9465/20-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο Σύκβαζεο, 

έγθξηζε ηεο 1εο Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο θαη έγθξηζε ηνπ 1νπ 

Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπηζθεπή – Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ», 

αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.»΄΄ - Σπλεκκέλα: - α) 1νο Α.Π.Δ., Αηηηνινγηθή έθζεζε - β) Απόθαζε 

386/20 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ - β) Θεηηθή γλσκνδόηεζε από Τερληθό 

Σπκβνύιην Γ.Δ. - Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό  Πίλαθα, ηελ 1ε 

Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε (Σ.Σ.) θαη ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Τηκήο Μνλάδαο Νέσλ 

Δξγαζηώλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: - Α) Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθόο 

Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο Σύκβαζεο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάισζε «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ, δηόηη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ 

απηώλ ή νξηζκέλσλ από απηέο θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη από ηε κείσζε απηή δηαηίζεηαη 

γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηώλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπ έξγνπ. - Β) Η 1ε Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

αθνξά ηελ αύμεζε θαηά 14,85% ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. - Γ) Η έγθξηζε 

ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ, ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 

ΑΔΑ: ΩΤΜ3ΩΞΙ-3ΒΕ



4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη είθνζη έμη (26) λέεο εξγαζίεο, πνπ θξίζεθαλ απνιύησο αλαγθαίεο γηα 

ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δε δηαρσξίδνληαη από ηελ 

αξρηθή ζύκβαζε. - Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

526.064,18 € (κε ΦΠΑ), ελώ ε αξρηθή ζύκβαζε είρε πξνϋπνινγηζκό 458.036,79 € (κε ΦΠΑ), 

παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 68.027,39 € ή πνζνζηό 14,85%, 

ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 

παξάγξαθνο 2β ηνπ Ν. 4412/2016. - Σαο πιεξνθνξνύκε δε όηη: - I. Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

έγηλε ζηηο 10-01-2018, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 256/2018 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 6344/2019 όκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε 

«ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» κε κέζε έθπησζε 60,46% θαη κε ηειηθό πνζό ζύκβαζεο 458.036,79 €. – II. Η 

εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 26–07-2018. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑΤΑ κε ΚΑ 70.01-7331.00017. – III. Η 

ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηηο 22/04/2019. Γόζεθε ε 1ε παξάηαζε έσο 

30/09/2019 κε ηελ απόθαζε 271/19, ε 2ε παξάηαζε έσο 30/03/2020 κε ηελ απόθαζε 532/19 θαη ε 

3
ε
 παξάηαζε εξγαζηώλ έσο 31/07/2020 κε ηελ απόθαζε 63/20 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ. – IV. Με ηελ απόθαζε 386/23-06-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

155 ηνπ Ν.4412/16. – V. Ο παξώλ 2νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ 

Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ (θαη ζπληάζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

156 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζύκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ από ηα ήδε 

θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνκεηξήζεηο γηα απηά πνπ 

πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην 

Σώκα ηα εμήο: - Έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο 

Σύκβαζεο, έγθξηζε ηεο 1εο Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο θαη 

έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ 

Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ», αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.». – O Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν, 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ, ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα 

Δξγαζηώλ, ην 1
ν
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ Σπλεδξίαζεο ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ 

θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο, Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο  αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή 

υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ςήθσλ, η Οικονομική Δπιηροπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019), εγκρίνει ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα 

Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο Σύκβαζεο, ηελ 1
ε
 Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο 

Σύκβαζεο θαη ην 1
ν
 Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπιζκεσή – Γιαμόρθφζη ζε παιδικό ζηαθμό ηοσ κηιρίοσ επί ηφν οδών 

Μανιακίοσ - Κορίνθοσ», αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.»., ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε.  

Ο 2
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο Σύκβαζεο ζπληάρζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάισζε «επί 

έιαζζνλ» δαπαλώλ, δηόηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε 

ΑΔΑ: ΩΤΜ3ΩΞΙ-3ΒΕ



ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ απηώλ ή νξηζκέλσλ από απηέο θαη ε δαπάλε πνπ 

εμνηθνλνκείηαη από ηε κείσζε απηή δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηώλ, πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

Η 1
ε
 Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε (Σ.Σ.) ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, 

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη αθνξά 

ζηελ αύμεζε θαηά 14,85% ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 132 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Tν 1
ν
 Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ, ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη είθνζη έμη (26) λέεο εξγαζίεο, πνπ θξίζεθαλ απνιύησο αλαγθαίεο γηα 

ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δε δηαρσξίδνληαη από ηελ 

αξρηθή ζύκβαζε. 

Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2
νπ

 Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 526.064,18 € (κε 

ΦΠΑ), ελώ ε αξρηθή ζύκβαζε είρε πξνϋπνινγηζκό 458.036,79 € (κε ΦΠΑ), παξνπζηάδεηαη 

δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 68.027,39 € ή πνζνζηό 14,85%, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 παξάγξαθνο 2β ηνπ 

Ν. 4412/2016.                                                                         

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη, επίζεο ηα θάησζη: 

Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 10-01-2018, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 256/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 6344/2019 όκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη 

αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε «ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» κε κέζε έθπησζε 60,46% θαη κε ηειηθό πνζό 

ζύκβαζεο 458.036,79 €.  

Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 26-07-2018. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑΤΑ κε ΚΑ 70.01-7331.00017. 

Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηηο 22/04/2019. Γόζεθε ε 1ε 

παξάηαζε έσο 30/09/2019 κε ηελ απόθαζε 271/2019 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε 2ε παξάηαζε 

έσο 30/03/2020 κε ηελ απόθαζε 532/2019 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ε 3
ε
 παξάηαζε 

εξγαζηώλ έσο 31/07/2020 κε ηελ απόθαζε 63/2020 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Με ηελ απόθαζε 386/23-06-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

155 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο παξώλ 2
νο

 ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. θαη ζπληάζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156 ηνπ Ν. 4412/16 θαη 

ζύκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ από ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο 

εξγνιαβίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ.  

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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