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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΚΑI ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450 ΝΙΚΑΙΑ                                                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η                                                                                                                                                  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Αδαμαντία Κατσίκα                                                                   της 06-04-2021 
ΤΗΛ.: 213 2075 392  & 393       
e-mail: epitropi_oikonomiki@nikaia-rentis.gov 
 
                                                               
                                                                               

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, δια Περιφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

(Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-7-2018) σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 18877/27-03-2021 (ΦΕΚ/Β΄/1194) 

ΚΥΑ και της με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/151/οικ.5525/29-03-2021 Εγκυκλίου 37 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας, για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα κάτωθι συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

                                

                                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Της με αρ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη με θέμα:  
Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ποσού 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).   
 

ΜΕΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γεώργιος Ιωακειμίδης (Πρόεδρος), Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος), 

 Βακαλάκης Ηλίας, Άννινος Νικόλαος, Μπακατσέλος Ιωάννης, Σωτηροπούλου Δέσποινα,  

Μπίχτας Παύλος, Βότσης Ευάγγελος, Κατηφές Παναγιώτης. 

 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

                  Γεώργιος Ιωακειμίδης (Πρόεδρος), Μπίχτας Παύλος, Σωτηροπούλου Δέσποινα 

 

 

Νόμιμος αριθμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής Εννέα: (9)  

 

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 10132/02-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωακειμίδη Γεώργιου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του 

Σώματος της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού 

Συμβουλίου, Δημοτικών Παρατάξεων και Υποστήριξης των Επιτροπών Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής 

και της Οικονομικής Επιτροπής,  κα. Κατσίκα Αδαμαντία για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ 3o : Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού   
διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εισηγούμενος το 

αναφερόμενο θέμα, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10016/1-4-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών πρότεινε, την έγκριση του θέματος και λήψη απόφασης σχετικά με την νέα αλλαγή 

ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 
403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
   Σημείωσε δε ότι με την υπ’ αριθμ. αρ. 342/02-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΚ5ΩΚΑ-Υ1Ζ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94251, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΛΑΙΩΝΑ 2019» και στο άρθρο 18 της με ΑΔΑΜ 20PROC007836489 2020-12-14 Διακήρυξης, ορίσθηκε 

ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, η ημέρα Τρίτη 

12-01-2021 και ώρα 11.00 π.μ.. 

 

Όμως η ηλεκτρονική αποσφράγιση δεν ήταν δυνατό να διενεργηθεί, καθώς όπως διαπιστώθηκε υπήρχε 

έλλειψη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Συγκεκριμένα, τόσο ο Πρόεδρος, ένα τακτικό μέλος όσο και ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, οι οποίοι ορίστηκαν με τη με αρ.354/11-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ε3ΧΩΚΑ-ΦΚΦ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δήλωσαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στις 05-01-2021 (σχετ. 1), 07-01-2021 (σχετ. 2) και 07-01-2021 (σχετ.3) αντίστοιχα, αδυναμία 

πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού, εξαιτίας της συμμετοχής τους 

στην απεργία – αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών 

Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ), όπως κοινοποιήθηκε με την από 23/11/2020 Εξώδικη Γνωστοποίηση των ΠΟΕ 

ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.  

 

Η απεργία είχε διάρκεια από την 23-11-2020 έως και την 09-03-2021, ημερομηνία ψήφισης του 

Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  

 

Σε συνέχεια των παραπάνω και επειδή ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακαλούμε να ορίσετε 

ως νέα ημερομηνία και ώρα για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με 

Α/Α Συστήματος 94251, για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», την 16-04-2021, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ..  

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη και τις παρακάτω διατάξεις : 

 

1. To Ν.3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί έγκρισης δαπανών και 

διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού από την   Οικονομική επιτροπή.  

2. Το Ν.3669/ΦΕΚ116Α/18-6-2008 περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

Δημόσιων Έργων (ΚΔΕ) και έλεγχου των προβλεπομένων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. 

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 
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5. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις.  

6. Το Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α/27-11-1995) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις. 

7. Το Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες. 

9. Τη με αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

10. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 

194Α/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

11. Την υπ’ αρ. 147/1-9-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2019-2023(θητεία από 1-9-2019 

έως 6-11-2021) και την υπ’ αρ.Α.Π.86607/22672/09-09-2019 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

12. Την υπ’ αρ. 4159/02-09-2019  απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του ∆ήµου 

Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη από 02-09-2020 και για ένα (01) έτος, καθώς και την 522/09-02-2021 

τροποποίησή της σύμφωνα με το νέο οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας από 09-

02-2021 έως 31-08-2021.  

13. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011 περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, όπως   τροποποιήθηκε 

µε το αρ. 10 του Ν. 4038/ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012.  

14. Το Ν. 4155/Φ.Ε.Κ. 120 Α/29-3-2013 περί εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

και άλλων διατάξεων.  

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, (ΦΕΚ 6086/τ.Β’/31-12-

2020),όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ. 379/τ. Β’/02-02-2021.   

16. Την υπ’ αρ. 323/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου 

και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

17. Την υπ’ αρ. 351/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης  Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά την υπ’ αρ 892/4-12-2020  Γνώμη 

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

18. Την υπ’ αρ. 170/15-12-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη  καθώς και την υπ’ αρ. 

πρωτ. 12803/4-2-2021 έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής.  

19. Την υπ’ αρ.160/15-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως του Τεχνικού 

Προγράμματος  του Δήμου έτους 2021. 

20. Το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018, Πρόγραμμα ΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’, περί 

Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  

21. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης.  

22. Την παρ. 1 α, του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, Διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.  

23. Το με αρ. πρωτ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα : «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 

4555/2018» και ειδικότερα περί δυνατότητας εκχώρησης, από τον Δήμαρχο, με εξουσιοδότηση 

υπογραφής, της αρμοδιότητας υπογραφής του «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ » 

(της παρ.3α  του άρθρου 66 του ν.4270/2014) στους προϊσταμένους των καθ’ ύλην αρμοδίων 

υπηρεσιών, πλην των οικονομικών υπηρεσιών.  
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24. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε  από την 

παρ. 1 του άρθρου  68 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» και το άρθρο 5 του Ν. 

4623/2019.  

25. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας » έτσι όπως 

συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.  

26. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Αναπλήρωση Δημάρχου»  

27. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 για την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια»  

28. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 «ρυθμίσεις για το σύστημα Διακυβέρνησης 

των Δήμων και Περιφερειών».   

28. Την με αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

29. Την με αριθμό 7/2020 Τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.   

30. Ότι το έργο αναφέρεται στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 

2020, στην κατηγορία Νέα Έργα με Κ.Α: 30.7323.0005 που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους 

του Δήμου με ποσό 1.000,00€ για το έτος 2020 και το ποσό των 499.000€ για το έτος 2021.   

31. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 39689/22-10-20 πρωτογενές αίτημα του Δήμου για την για την εκτέλεση του 

έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019»,  με ΑΔΑΜ: 20REQ007532964 2020-10-23. 

32. Τη με ημερομηνία εγγραφής ΑΑΥ 875/26-10-2020 (Ανάληψης Υποχρέωσης) με αριθμό μητρώου 
δέσμευσης α/α 1, ύψους ποσού € 500.000,00 μερισμένο για τα έτη 2020 – 2021 στον ΚΑΕ: 

30.7323.0005  σε (1.000,00€) για το 2020 και (499.000,00€) για το 2021 για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΛΑΙΩΝΑ 2019»,σε βάρος του Κ.Α.30.7323.0005 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020, για τον οποίο 

έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του.  
33. Το υπ’αρ. πρωτ. 39759/22-10-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη .  

34. Τον υπ’ αρ.: 20REQ007532964   Μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑΜ).  

35. Το με αρ. πρωτ. 8755/05-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων, για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

36. Το από 05-01-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Επιτροπής. 

37. Το από 07-01-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τακτικού μέλους της Επιτροπής   

38. Το από 07-01-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωτή Προέδρου της 

Επιτροπής. 

39. Τη με αρ. πρωτ. 10016/1-4-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, περί Ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 
2019», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
        
        μετά από σχετική συζήτηση                                                                           

                                                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την νέα Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ποσού 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) .  
 

2. Ορίζει νέα ημερομηνία και ώρας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 

ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ποσού 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) την 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ..  
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-
rentis.gov.gr). 

                             

                                                                     

                                                                            Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΓΑΚΗΣ 
                                                                                                                  
         ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                                                             

                                                                                                                            ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                                             




