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Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  

209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 

1066 τ. Β΄) 
• την υπ’αρίθ.234/2012 απόφαση του Δ.Σ.. 
• την υπ’ αριθμόν 13/2012 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου  
• την αριθ. 133/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,τη διάθεση των πιστώσεων και τους 
όρους της διακήρυξης. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την  
<< ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στην μελέτη 

 

 

Άρθρο 1: Εργασία 

Ο διαγωνισμός αφορά την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> , προϋπολογισθείσας δαπάνης 
73.800,00  € με Φ.Π.Α. .Διαθέσιμη πίστωση για το έτος 2012, 40.795,20 €. 
 

 

 
 

Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 
 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας του Δήμου 
Αμφίκλειας –Ελάτειας  στις 8  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00μ.μ. 
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε 
συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων 
(Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β΄) (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 301/2009) 
(σχετ. 204/2010, 95/2012, 96/2012).   που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη 
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παράδοσης των προσφορών. Η ίδια επιτροπή θα αποφανθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση για την επιλογή του αναδόχου.  
  

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω: 
α. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή του σε 
αυτό και το είδος των εργασιών τους. 
Β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
γ. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
δ. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 
ε. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
στ. Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού 
μητρώου. 
ζ. Πιστοποιητικό αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα 
αντίγραφα. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
Όσον αφορά την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) 
υποβάλλεται  σε δήλωση του Ν. 1599./86 με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής εφ’όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.  
Όσον αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του 
γνήσιο της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται 
θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των 
τευχών  της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, 
καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2234350113 ,Φαξ : 22343 50114 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 
 
    Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού ήτοι την  7η Νοεμβρίου 2012, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015 , στις 
Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Αρμόδιος Υπάλληλος Γιαλούρη 
Μαργαρίτα ,ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα  λήξης 
υποβολής προσφορών την 12:00 μ.μ. ,την 8η Νοεμβρίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Κάτω Τιθορέας  

 
 
 

Άρθρο 4: Εγγύηση συμμετοχής 
4.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
υπέρ του Δήμου , για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
ήτοι  3.690,00 Ευρώ. 
4.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
4.3 Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
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4.4 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: 
ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Αμφίκλειας-
Ελάτειας τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του 
συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
4.5 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαρέσεως και διηζήσεως 
και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την 
ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 
4.6 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της 
μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν  από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
4.7 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

 
 
 

Άρθρο 5: Προσφορές 
5.1 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο 
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 
γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα  
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και η εγγύηση συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με κεφαλαία γράμματα. 
β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 
γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
5.2 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης, 
πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν 
αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της 
διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.  
5.3 Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
5.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν  επιτρέπεται. 
5.5 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

Άρθρο 6: Ενστάσεις 
 
6.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής 
του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως 
εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης 
έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης 
και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 
διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
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ημέρες πρίν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης με δική τους φροντίδα. 
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε 
αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα , από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια 
επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 
στην  Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
6.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
6.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 
 

Άρθρο 7: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 
 

7.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. 
Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας 
του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη 
λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 
αυτή. 
7.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής 
συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την 
ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και 
γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος 
που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε 
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον 
φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
7.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
7.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και 
ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού 
τους. 
7.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων 
γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
7.6 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε 
διαφορετική ημέρα και ώρα, ύστερα από σχετική ειδοποίηση αποσφραγίζονται κατά 
σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο 
πρακτικό του διαγωνισμού ενώ ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. 
7.7 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
7.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου 
και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) 
ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε 
αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 
28/80 κυρώσεις. 
7.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. 
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Άρθρο 8: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

8.1 Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
8.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 
της παρούσας όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
8.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 9: Συμβατικά Στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα 
παρακάτω: 
Α. Το συμφωνητικό 
Β. Η παρούσα διακήρυξη 
Γ. Η οικονομική προσφορά 
Δ. Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 
 

Άρθρο 10: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας θα είναι  το συνεργείο του μειοδότη εντός των 

ορίων του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 μήνες. 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 
μελέτη.  
 

 
 

Άρθρο 11: Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του 
ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 
Άρθρο 12: Τρόπος Πληρωμής 

 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 
σε 73800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό 
έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή 
του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 
πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  
κατά το νόμο.  
 

 
Άρθρο 13 Δημοσίευση 

 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του 
τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η 
δημοπρασία, τις οποίες υποχρεούται να καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης , σε 
περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισμό. 
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  Περίληψη της  παρούσης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος και σε ημερήσια  εφημερίδα .Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο www.dimos-amfiklias-
elatias.gr,  . 
 
 
Άρθρο 14ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 
 
Άρθρο 15ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Τυχόν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω κοστολογούνται με έκπτωση 
5% επί του τιμοκαταλόγου του κλάδου                      

 
 

Άρθρο 16: διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  

209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 

1066 τ. Β΄). 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ  
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