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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2016 

Συνεδρίασης του ∆. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
 

Αρ. Απόφασης                                                               Περίληψη 
      8/2016                                                   «Τροποποίηση της µε αριθ. 88/2011 απόφασης                                                   
                                                                                                 του ∆.Σ.» 
        
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 10η  Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα της 
εβδοµάδας  Τετάρτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µετά την υπ΄ αριθ. πρωτ.  745/5.2.2016   πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα - 9 - τακτικά µέλη και -6- 
αναπληρωµατικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΣ ∆ΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ 
ΠΕΤΡ. ΧΑΤΖΗΪΩΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ 
 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  :   Θεόδ. Χαριτίδης, Ιωάν. Βασσάλος, Αγγ. Απέργη, Γεώρ.  
Αντωνακάκης,  Ανδρ. Παυλόπουλος,  Αναστ. Μεζίνη. 
  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Λεων. Παντελίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Ζάκας, Π. 
Χατζηϊωαννίδης,  Παν. Γαλανόπουλος, Αλέξ. Ζιώγας, Κων/νος Καλαϊτζίδης, Ιωάν. 
Εκµετζόγλου, Βάϊος Γιαννίρης.   
 
 
 
Στη συνεδρίαση συµµετέχουν  µε δικαίωµα ψήφου τα αναπληρωµατικά µέλη 
κ.κ.   Γεώργιος Αδαµόπουλος, Κων/νος Κόκουλος & Χριστίνα Μηλιώνη   διότι 
απουσιάζουν τα τακτικά µέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη & 
Αναστασία Μεζίνη.   
 
      

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : 
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Παρακαλούµε όπως  στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του προσεχούς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συµπεριλάβετε και το θέµα που αφορά «την τροποποίηση  της µε αρ. 

88/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου, η οποία  

αφορά τα τέλη ελλιµενισµού και παρεχοµένων  υπηρεσιών της Ναυταθλητικής 

µαρίνας του ∆ήµου Καλλιθέας  και συγκεκριµένα των παρακάτω παραγράφων : 

Α)  6.1, 6.2  και 6.3 µε τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»  
Β) 8.3. µε τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ/ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ 
/ΧΡΗΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΡΑΜΠΑΣ» 
 
Για το παραπάνω θέµα έχουµε να σας παραθέσουµε τα εξής: 
 
Α)  6.   «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ : 
1)  παράγραφος 6.1 αντί του αναγραφόµενου : Σκάφη µε σύµβαση χρονικής 
διάρκειας  άνω των σαράντα ηµερών (40) που διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού 
στη µαρίνα και κάνουν χρήση του χερσαίου χώρου, καταβάλλουν δικαιώµατα χρήσης 
χερσαίου χώρου, ως εξής: 
 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)  ΕΥΡΩ /ΜΕΤΡΟ/ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για σκάφη έως 12,00 µ. 1,00 ευρώ 
Για σκάφη από 12,01 έως 14,99µ. 1,20 ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 1,60 ευρώ 

 
 Να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: παράγραφος 6.1  «Σκάφη µε σύµβαση 
χρονικής διάρκειας  άνω των σαράντα ηµερών (40) που διατηρούν το δικαίωµα 
ελλιµενισµού στη µαρίνα και κάνουν χρήση του χερσαίου χώρου, τα τέλη 
δικαιώµατος  χρήσης χερσαίου χώρου τροποποιούνται ως εξής: 
 

 ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)  ΕΥΡΩ /ΜΕΤΡΟ/ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για σκάφη έως 12,00 µ. 0,75  ευρώ 
Για σκάφη από 12,01 έως 14,99µ. 0,90  ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 1,20  ευρώ 

 
 
2) Η  παράγραφος 6.2 αντί του αναγραφόµενου : «Τα διερχόµενα σκάφη µε 
προσωρινό ελλιµενισµό επιβαρύνονται µε το αντίστοιχο τιµολόγιο ελλιµενισµού τους 
για το χρόνο παραµονής τους στην ξηρά προσαυξηµένο ποσοστό 20%». 
 
Να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: παράγραφος 6.2 «Για τα διερχόµενα σκάφη 
µε προσωρινό ελλιµενισµό, τα τέλη δικαιώµατος  χρήσης χερσαίου χώρου έχουν  ως 
εξής: 
 

 ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)  ΕΥΡΩ /ΜΕΤΡΟ/ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για σκάφη έως 12,00 µ. 1,00  ευρώ 
Για σκάφη από 12,01 έως 14,99µ. 1,20  ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 1,60 ευρώ 

 
 
3) Η παράγραφος 6.3  αντί του αναγραφόµενου : «Στο χερσαίο χώρο της Μαρίνας  
µπορούν να παραµένουν σκάφη άνω των 10 µέτρων. Η παραµονή τους στο χερσαίο 
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χώρο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 90 συνεχόµενες ηµέρες. Σε περίπτωση που η 
παραµονή του σκάφους υπερβαίνει τις ενενήντα συνεχόµενες ηµέρες, τότε χρεώνεται 
προσαύξηση 100% για κάθε ηµέρα παραµονής του». 
 
Να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: παράγραφος 6.3 «Στο χερσαίο χώρο της 
Μαρίνας  µπορούν να παραµένουν σκάφη άνω των 5  µέτρων. Η παραµονή τους στο 
χερσαίο χώρο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 90 συνεχόµενες ηµέρες. Σε περίπτωση 
που η παραµονή του σκάφους υπερβαίνει τις ενενήντα συνεχόµενες ηµέρες, τότε 
χρεώνεται προσαύξηση 100% για κάθε ηµέρα παραµονής του». 
 
Β) Στην παράγραφο 8.3 µε τίτλο «τιµολόγιο δικαιώµατος 
ανέλκυσης/καθέλκυσης και χρήση κεκλιµένης ράµπας αντί του 
αναγραφόµενου :  
Η  ανέλκυση σκάφους, η εναπόθεση του στον ειδικό χώρο της Μαρίνας και η 
καθέλκυση του, γίνονται κατόπιν άδειας της υπηρεσίας  της Μαρίνας, µετά  από 
σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
 Για κάθε ανέλκυση/καθέλκυση που πραγµατοποιείται από χώρο, που θα καθορίζεται 
κάθε φορά από τη ∆ιεύθυνση της Μαρίνας θα καταβάλλονται δικαιώµατα χρήσης, 
όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα  : 
 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)         ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Για σκάφη έως  9,99 µ.  35,00 ευρώ 
Για σκάφη από 10 έως 14,99µ. 50,00 ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 80,00 ευρώ 

 

Για την ανέλκυση ή την καθέλκυση  σκάφους µε τη βοήθεια γερανού, ο ιδιοκτήτης του 
µηχανήµατος υποχρεούται να καταβάλλει στη Μαρίνα τέλος χρήσεως των 
εγκαταστάσεων που υπολογίζεται σε 3,00 € ανά µέτρο µήκους του ανελκυόµενου  ή 
καθελκούµενου σκάφους». 
Το ίδιο τέλος καταβάλλεται και από τους ιδιοκτήτες µικρών σκαφών εφόσον 
χρησιµοποιούν για την ανέλκυση ή καθέλκυση την όλισθον (γλίστρα) της Μαρίνας. 
 
Να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:  
Παράγραφος 8.3 µε τίτλο «Τιµολόγιο δικαιώµατος ανέλκυσης/καθέλκυσης και 
χρήση κεκλιµένης ράµπας» 
Η  ανέλκυση σκάφους, η εναπόθεση του στον ειδικό χώρο της Μαρίνας και η 
καθέλκυση του, γίνονται κατόπιν άδειας του Τµήµατος ∆ιαχείρισης της Μαρίνας µετά  
από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
Για κάθε ανέλκυση/καθέλκυση που πραγµατοποιείται στον ειδικό χώρο, που θα 
καθορίζεται κάθε φορά από το Τµήµα ∆ιαχείρισης της Μαρίνας τα δικαιώµατα 
χρήσης που θα καταβάλλονται τροποποιούνται ως εξής   : 
 

 ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)        ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Για σκάφη έως  9,99 µ.  25,00 ευρώ 
Για σκάφη από 10 έως 14,99µ. 35.00 ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ 55,00 ευρώ 

 
Για την ανέλκυση ή την καθέλκυση  σκάφους µε τη βοήθεια γερανού, ο ιδιοκτήτης του 
γερανοφόρου µηχανήµατος υποχρεούται, να καταβάλλει στη Μαρίνα τέλος χρήσεως 
των εγκαταστάσεων που υπολογίζεται σε 3,00 € ανά µέτρο µήκους του 
ανελκυόµενου ή καθελκούµενου σκάφους. 
Οι ιδιοκτήτες σκαφών  για το χρονικό διάστηµα που θα πραγµατοποιούν την ετήσια 
συντήρηση των σκαφών τους στο χερσαίο χώρο,  θα  καταβάλλουν τα τέλη 
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ανέλκυσης –καθέλκυσης και το τέλος δικαιώµατος χρήσης χερσαίου χώρου και δεν  
θα πληρώνουν τα µηνιαία τέλη  ελλιµενισµού τους. 
 
 Παρακαλούµε όπως  αποφασίσετε για την τροποποίηση των παραγράφων 6.1, 6.2, 
6.3 καθώς και της παραγράφου 8.3  της µε αρ. 88/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου,  που αφορά έγκριση τελών ελλιµενισµού και 
παρεχοµένων υπηρεσιών Ναυταθλητικής Μαρίνας. 
                                                                            
Και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Την µε αριθ. 88/2011 απόφαση του ∆.Σ. η οποία εγκρίθηκε µε  την υπ΄ αριθ. 61/2012 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλλιθέας. 
3. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
      Εγκρίνει την τροποποίηση των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 καθώς και της 

παραγράφου 8.3  της µε αριθ. 88/2011 απόφασης του ∆.Σ. του νοµικού προσώπου, 

η οποία αφορά τα τέλη ελλιµενισµού και παρεχοµένων υπηρεσιών της 

Ναυταθλητικής µαρίνας του ∆ήµου Καλλιθέας  και συγκεκριµένα ως εξής : 

 Α) 1. Η παράγραφος  6.1  τροποποιείται  και  ισχύει  ως  ακολούθως : 
«Σκάφη µε σύµβαση χρονικής διάρκειας  άνω των σαράντα ηµερών (40) που 
διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στη µαρίνα και κάνουν χρήση του χερσαίου 
χώρου, τα τέλη δικαιώµατος  χρήσης χερσαίου χώρου, έχουν ως εξής: 
 

 ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)  ΕΥΡΩ /ΜΕΤΡΟ/ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για σκάφη έως 12,00 µ. 0,75  ευρώ 
Για σκάφη από 12,01 έως 14,99µ. 0,90  ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 1,20  ευρώ 

 
2. Η παράγραφος 6.2  τροποποιείται  και ισχύει ως ακολούθως: 

   Για τα διερχόµενα σκάφη µε προσωρινό ελλιµενισµό, τα τέλη δικαιώµατος  χρήσης   
χερσαίου χώρου,  έχουν ως εξής: 
 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)  ΕΥΡΩ /ΜΕΤΡΟ/ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για σκάφη έως 12,00 µ. 1,00  ευρώ 
Για σκάφη από 12,01 έως 14,99µ. 1,20  ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ. 1,60 ευρώ 

 
3. Η παράγραφος 6.3  τροποποιείται  και ισχύει ως εξής: 

 «Στο χερσαίο χώρο της Μαρίνας  µπορούν να παραµένουν σκάφη άνω των 5 
µέτρων. Η παραµονή τους στο χερσαίο χώρο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 90 
συνεχόµενες ηµέρες. Σε περίπτωση που η παραµονή του σκάφους υπερβαίνει τις 
ενενήντα συνεχόµενες ηµέρες, τότε χρεώνεται προσαύξηση 100% για κάθε ηµέρα 
παραµονής του». 
 
Β) Η παράγραφος 8.3  µε τίτλο «Τιµολόγιο δικαιώµατος ανέλκυσης/καθέλκυσης 
και χρήση κεκλιµένης ράµπας» τροποποιείται και  ισχύει ως ακολούθως:  
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Η  ανέλκυση σκάφους, η εναπόθεση του στον ειδικό χώρο της Μαρίνας και η 
καθέλκυση του, γίνονται κατόπιν άδειας του Τµήµατος ∆ιαχείρισης της Μαρίνας µετά  
από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου 
Για κάθε ανέλκυση/καθέλκυση που πραγµατοποιείται στον ειδικό χώρο, που θα 
καθορίζεται κάθε φορά από το Τµήµα ∆ιαχείρισης της Μαρίνας τα δικαιώµατα 
χρήσης που θα καταβάλλονται έχουν ως εξής   : 
 

 ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΜΕΤΡΑ)        ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Για σκάφη έως  9,99 µ.  25,00 ευρώ 
Για σκάφη από 10 έως 14,99µ. 35.00 ευρώ 
Για σκάφη άνω των 15µ 55,00 ευρώ 

 
Για την ανέλκυση ή την καθέλκυση  σκάφους µε τη βοήθεια γερανού, ο ιδιοκτήτης του 
γερανοφόρου µηχανήµατος υποχρεούται, να καταβάλλει στη Μαρίνα τέλος χρήσεως 
των εγκαταστάσεων, που υπολογίζεται σε 3,00 € ανά µέτρο µήκους του 
ανελκυόµενου ή καθελκούµενου σκάφους. 
 
 
Οι ιδιοκτήτες σκαφών  για το χρονικό διάστηµα που θα πραγµατοποιούν την ετήσια 
συντήρηση των σκαφών τους στο χερσαίο χώρο,  θα  καταβάλλουν τα τέλη 
ανέλκυσης –καθέλκυσης και το τέλος δικαιώµατος χρήσης χερσαίου χώρου και δεν  
θα πληρώνουν τα µηνιαία τέλη  ελλιµενισµού τους. 
 
 
 
 

� Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης µειοψήφησε το µέλος του ∆.Σ. κα 
Φωτεινή Χαλαστάνη. 

 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό – 8- και δηµοσιεύθηκε την    12/2/2016. 
Μετά το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                              ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 
  
 ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ    
     
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ  ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΣ ∆ΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
   
        
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 
   
 ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΙΣΤ. ΜΗΛΙΩΝΗ 
 

ΑΔΑ: 65ΧΚΟΛΨΦ-ΠΨΙ
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