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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 27
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/23-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

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

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 

δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ Γηαθνπήο πλεδξίαζεο ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)»», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 14518/19-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14397/15-10-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ή κε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ Γηαθνπήο πλεδξίαζεο ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)»΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο 

έγθξηζε ην 2
ν
 Πξαθηηθό Γηαθνπήο πλεδξίαζεο ζηηο 08/10/2020 ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ 

ΠΟΛΗ)»πξνϋπνινγηζκνύ 8.740.000,00€ (κε ΦΠΑ) ηνπ νπνίνπ ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ έγηλε ζηηο 06/07/2020 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (135/25-02-

2020 Α.Ο.Δ. & ΑΓΑΜ:20PROC006674323 2020-05-08) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 344/11-06-2020 

Α.Ο.Δ. - Με ηελ ππ’ αξηζ. 61Β/666/21-01-2020 (ΑΓΑ: ΧΝΓ7ΧΞΙ-ΦΜ2) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 1.100.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-

7341.73206 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζκ.489/04-08-2020 (ΑΓΑ:6ΞΝΦΧΞΙ-0Β0) 

απόθαζε, ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππόςε έξγνπ, ηελ νπνία 

θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ 

ζηηο 25/08/2020 09:59:30. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινύζσο ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ αξηζ.41276/14-09-2020έγγξαθό ηεο ηνλ πξνζσξηλό 

αλάδνρν «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & 

ΙΑ Δ.Δ.» λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 – 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. -  

ΑΔΑ: Ω043ΩΞΙ-4Ε3



Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηόζν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο "Δπηθνηλσλίαο" ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ όζν θαη ηνπο ππ’αξηζκ.πξση.43397/23-9-

2020 & 43782/25-09-2020 ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά εκπξόζεζκα θαη 

αθνινύζεζε ν έιεγρνο απηώλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ από ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνύ ζηηο 08/10/2020 θαη ώξα 10:30π.κ. - Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ην 2
ν
 

Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, δηαθόπεθε ζηηο 10:50π.κ. θαζώο «ην ηαθηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο θ. 

Φσηεηλή Μπνπζίνπ (νξηζζείζα εθπξόζσπνο ηεο Π.Δ..Δ.Γ.Δ) απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

ηεο επηηξνπήο, αξλνύκελε λα κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά δειώλνληαο όηη ζα επηζηξέςεη ζηε 

ζπλεδξίαζε ελώ ήδε ηα ηξία άιια κέιε βξίζθνληαλ ζηελ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ 

κνλνγξαθώλ ηελ νπνία θαη νινθιήξσζαλ. - Η πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο δηέθνςε πξνζσξηλά ηελ 

ζπλεδξίαζε, αλακέλνληαο ην κέινο ηεο επηηξνπήο θ. Φσηεηλή Μπνπζίνπ λα επηζηξέςεη όπσο 

αξρηθώο δήισζε. Πεξί ηελ 11:30 π.κ. ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε 

ηελ θ. Μπνπζίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηηο πξνζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ηεο. Η 

θ. Μπνπζίνπ δήισζε όηη δελ ζα επηζηξέςεη.» - Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ «ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2690/1999 “ύλζεζε – πλεδξηάζεηο – Λεηηνπξγία’’ βάζεη ηεο νπνίαο 

«Σν ζπιινγηθό όξγαλν ζπλεδξηάδεη λνκίκσο όηαλ ζηελ ζύλζεζή ηνπ κεηέρνπλ, σο ηαθηηθά ή 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πεξηζζόηεξα από ηα κηζά ησλ δηνξηζκέλσλ ηαθηηθώλ κειώλ (απαξηία). Η 

απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο» θαη κε δεδνκέλν όηη κεηά ηελ 

απνρώξεζε ηνπ κέινπο θαο Μπνπζίνπ Φσηεηλήο ε επηηξνπή αξηζκνύζε ηξία (3) κέιε, ήηνη 

ιηγόηεξα από ηα απαηηνύκελα ηέζζεξα (4) γηα ηελ απαηηνύκελε απαξηία θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο…» δηέθνςε νξηζηηθά ηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε. - Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα 

παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε - 

1) ηελ έγθξηζε ηεο δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο ( Γηαδξνκή 1 

– Άλσ Πόιε» «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. – ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.» ιόγσ έιιεηςεο απαξηίαο πνπ δηαπηζηώζεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, έλεθα ηεο νξηζηηθήο απνρώξεζεο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΠΔΔΓΔ 

Μπνπζίνπ Φσηεηλήο θαη άξλεζή ηεο λα επηζηξέςεη ζηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε - 2) ηελ 

έγθξηζεηνπ 2
νπ

 Πξαθηηθνύ Γηαθνπήο πλεδξίαζεο ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)» - 3) Σελ 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ δηαθνπήο ζπλεδξίαζεο, θαηόπηλ 

λέαο πξόζθιεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί κε επζύλε ηεο πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο θαη ζα απνζηαιεί ζηα 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο, νξίδνληαο ηελ λέα εκεξνκελία ζύγθιηζεο ηεο 

επηηξνπήο. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

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

Αληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 8-10-2020 2
ν
 Πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ ηνπ έξγνπ: «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)»,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 489/04-08-2020 

(ΑΓΑ:6ΞΝΦΧΞΙ-0Β0) απόθαζε, ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ  

1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ), ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 25/08/2020 09:59:30. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε 

έλζηαζε θαη αθνινύζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ αξηζ. 41276/14-09-2020 

έγγξαθό ηεο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΑΗΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ.» λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

άξζξσλ 23.2 – 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηόζν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ΑΔΑ: Ω043ΩΞΙ-4Ε3



ιεηηνπξγίαο ηεο "Δπηθνηλσλίαο" ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ όζν θαη ηνπο ππ’ αξηζ. 

πξση.43397/23-9-2020 θαη 43782/25-09-2020 ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

εκπξόζεζκα θαη αθνινύζεζε ν έιεγρνο απηώλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ από 

ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζηηο 08/10/2020 θαη ώξα 10:30π.κ.. 

Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ην 2
ν
 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, δηαθόπεθε ζηηο 

10:50π.κ. θαζώο «ηο ηαθηηθό κέιος ηες επηηροπής θ. Φφηεηλή Μποσζίοσ (ορηζζείζα εθπρόζφπος 

ηες Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε) αποτώρεζε από ηελ ζσλεδρίαζε ηες επηηροπής, αρλούκελε λα κολογράυεη ηα 

δηθαηοιογεηηθά δειώλοληας όηη ζα επηζηρέυεη ζηε ζσλεδρίαζε ελώ ήδε ηα ηρία άιια κέιε 

βρίζθοληαλ ζηελ δηαδηθαζία οιοθιήρφζες ηφλ κολογραθώλ ηελ οποία θαη οιοθιήρφζαλ. 

Η πρόεδρος ηες επηηροπής δηέθουε προζφρηλά ηελ ζσλεδρίαζε, αλακέλοληας ηο κέιος ηες 

επηηροπής θ. Φφηεηλή Μποσζίοσ λα επηζηρέυεη όπφς αρτηθώς δήιφζε. Περί ηελ 11:30 π.κ. ε 

Πρόεδρος ηες Επηηροπής επηθοηλώλεζε ηειεθφληθά κε ηελ θ. Μποσζίοσ προθεηκέλοσ λα 

δηαπηζηώζεη ηης προζέζεης ηες ζτεηηθά κε ηελ επηζηροθή ηες. Η θ. Μποσζίοσ δήιφζε όηη δελ ζα 

επηζηρέυεη.». 

Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ «ιακβάλοληας σπόυε ηελ παρ. 1 ηοσ άρζροσ 14 ηοσ λ. 2690/1999 

“Σύλζεζε – Σσλεδρηάζεης – Λεηηοσργία’’ βάζεη ηες οποίας «Το ζσιιογηθό όργαλο ζσλεδρηάδεη 

λοκίκφς όηαλ ζηελ ζύλζεζή ηοσ κεηέτοσλ, φς ηαθηηθά ή αλαπιερφκαηηθά κέιε, περηζζόηερα από ηα 

κηζά ηφλ δηορηζκέλφλ ηαθηηθώλ κειώλ (απαρηία). Η απαρηία πρέπεη λα σπάρτεη ζε όιε ηε δηάρθεηα 

ηες ζσλεδρίαζες» θαη κε δεδοκέλο όηη κεηά ηελ αποτώρεζε ηοσ κέιοσς θας Μποσζίοσ Φφηεηλής ε 

επηηροπή αρηζκούζε ηρία (3) κέιε, ήηοη ιηγόηερα από ηα απαηηούκελα ηέζζερα (4) γηα ηελ 

απαηηούκελε απαρηία θαηά ηελ ζσλεδρίαζε ηες επηηροπής…» δηέθνςε νξηζηηθά ηελ ελ ιόγσ 

ζπλεδξίαζε. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1) θαη ην Ν.4412/2016,  

 

1)  Δγκρίνει ην 2
ν
 Πξαθηηθό πνπ αθνξά ζηε δηαθνπή ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)». 

 

2) Δγκρίνει ηελ δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο (Γηαδξνκή 1 

– Άλσ Πόιε» «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. – ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.» ιόγσ έιιεηςεο απαξηίαο πνπ δηαπηζηώζεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, έλεθα ηεο νξηζηηθήο απνρώξεζεο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΠΔΔΓΔ, θαο 

Μπνπζίνπ Φσηεηλήο, θαη άξλεζή ηεο λα επηζηξέςεη ζηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε. 

 

3)  Δγκρίνει ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαηόπηλ λέαο πξόζθιεζεο πνπ ζα απνζηαιεί κε 

επζύλε ηεο πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο, 

νξίδνληαο ηελ λέα εκεξνκελία ζύγθιηζεο απηήο. 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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