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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
                                                                                   
                                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα     31/08/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Αρ. Πρωτ.: Δ20/οικ.1901/Φ.29/Ε. ΑΘΗΝΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
& ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20) 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:      Σεβαστουπόλεως 1 &  Φειδιππίδου 
Τ. Κ.:                 115 26 Αθήνα 
Πληροφορίες:  Ρ. Αραβιάδης 
Τηλέφωνο:       210 77.90.408  
FAX:                  210 77.90.185 
e-mail:               d4@ggde.gr 

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας» προϋπολογισμού 8.400.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % και ανάθεση της σύμβασης 
 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

2. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) και 

ισχύει. 

3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) περί της ανασύστασης του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

4. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 A’/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  

5. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’/12-10-2017) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου 

Υποδομών  και Μεταφορών» και ειδικότερα του Άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις 

αρμοδιότητες της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών. 

6. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄/05-11-2016) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών. 

7. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
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8. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το 

τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16. 

9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα 

εφαρμογής. 

10. Της με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980 Β’/08-06-2017) 

Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας 

Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του Ν.4412/2016 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών». 

11. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746 Β΄/30-11-90) Κοινής Απόφασης  

Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών 

πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

12. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων. 

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη 

1. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 9004/04-05-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι και οι περιορισμοί, η 

εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία 

του έργου «Λιμένας Αθηνιού Θήρας». 

2. Την με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ28/3888/2018/16-01-2018 (ΦΕΚ 181 Β'/26-01-2018) Απόφαση 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία ορίσθηκε η Δ/νση Λιμενικών 

Υποδομών (Δ20) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Προϊσταμένη Αρχή και η 

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Λιμενικών και Υδραυλικών 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος. 

3. Τον κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, που 

εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017 απόφαση Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών και σύμφωνα με τον οποίο ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου του 

θέματος ανέρχεται στο ποσό των 8.400.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

4. Το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 123/10-10-2017 ΦΕΚ 

151Α΄/12-10-2017) σύμφωνα με το οποίο (άρθρο 40) καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στην 

υλοποίηση των έργων λιμενικών υποδομών και έργων προστασίας των ακτών από 

διάβρωση, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών/Γενική Διεύθυνση 
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Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών, ασκεί η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με το άρθρο 55 αυτού,  για τα έργα 

αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στην περιφέρεια Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες 

Εύβοιας και Κυκλάδων, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η ΕΥΔΕ Κατασκευής 

Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών. 

5. Την με αριθμό Δ20/οικ.387/Φ.29/Ε.ΑΘΗΝΙΟΣ/16-02-2018 απόφαση Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού οκτώ εκατομμύριων τετρακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (8.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017 ΣΕ87000003 της ΣΑΕ 870 τροπ. 0 και διάθεση 

ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. 

Θήρας», σύμφωνα με την οποία: 

 Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού οκτώ εκατομμύριων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(8.400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού 

του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ87000003 της ΣΑΕ 870 και η διάθεση ισόποσης πίστωσης 

για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας». 

 Η παραπάνω πίστωση που εγκρίθηκε με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο 

ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή 

του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης. 

 Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και με σύστημα 

υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του 

Ν.4412/2016). 

 Ορίσθηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως 

Δ/νουσα Υπηρεσία η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών αυτού. 

 Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20) για την έγκριση 

των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού και τις τυχόν 

επαναλήψεις του. 

6. Την αρ. πρωτ. Δ20/οικ.1136/Φ.29/Ε.ΑΘΗΝΙΟΣ/08-05-2018 Απόφαση Έγκρισης των Τευχών 

Δημοπράτησης για το έργο του θέματος. 

7. Ότι η Προκήρυξη της Σύμβασης (όπως υποβλήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύτηκαν 

στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10-05-2018 και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ:18PROC003076267 2018-05-10 και ΑΔΑΜ:18PROC003076656 2018-05-10  

αντίστοιχα), η περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο 

(11-05-2018) και την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ στις 14-05-2018 και ο διαγωνισμός διενεργήθηκε 
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μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 29-05-2018 και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 04-06-2018. 

8. Την με αρ. πρωτ. Δ20/οικ.430/ΦΓ/18/21-02-2018 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής 

έτους 2018 για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών 

διαγωνισμού για την ανάθεση διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 

8 (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» (ΑΔΑ: ΩΔΧΓ465ΧΘΞ-ΒΟΙ) 

9. Την με αρ. πρωτ. Δ20/οικ.1270/Φ.29/Ε. ΑΘΗΝΙΟΣ/24-05-2018 απόφαση Γενικού Γραμματέα  

Υποδομών με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου 

με τίτλο: «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας», προϋπολογισμού: 8.400.000,00 € με 

Φ.Π.Α.”. 

10. Το ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και πήρε αύξοντα αριθμό (α/α) 73376 και ΑΔΑΜ: 

18PROC003076656 2018-05-10.  

11. Το από 11-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:  «Επισκευή 

προβλήτα Αθηνιού Ν.Θήρας», σύμφωνα με το οποίο ο κατάλογος των οικονομικών 

προσφορών, μετά τους ελέγχους της Επιτροπής Διαγωνισμού, έχει κατά σειρά μειοδοσίας ως 

εξής: 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  
(€)  

ΜΕΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  

1 

"ΕΡΕΤΒΟ" ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό 
τίτλο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. 

4.690.541,58 30,76 % 

2 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. 5.908.739,89 12,78 % 

3 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 
διακριτικό τίτλο ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 

6.085.651,17 10,16 % 

4 Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 6.117.096,42 9,70 % 

5 ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ 6.144.193,92 9,30 % 

6 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 6.394.839,45 5,60 % 

7 ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 6.435.483,87 5,00 % 

 

12. Το ως άνω από 11-06-2018 Πρακτικό, από το οποίο προκύπτει ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού 

έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών 
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Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής καθώς και την ομαλότητα των οικονομικών προσφορών, 

για κάθε μία εξ αυτών. 

13. Την με αρ. πρωτ. Δ20/οικ. 1489/Φ.29/Ε. ΑΘΗΝΙΟΣ/21-06-2018 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε το από 11-06-2018 Πρακτικό αποσφράγισης - 

ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη/αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 

θέματος. 

14. Ότι η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την ως άνω Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 

αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών, στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

και ότι κατά της ανωτέρω Απόφασης δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 

15. Το με αρ. πρωτ. Δ20/οικ. 1507/Φ.29/Ε. ΑΘΗΝΙΟΣ/25-06-2018 έγγραφο της Αναθέτουσας 

Αρχής, με το οποίο κοινοποιήθηκε πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης του 

έργου του θέματος. 

16. Το από 23-07-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή προβλήτα Αθηνιού Ν. 

Θήρας» και το Φάκελο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία: 

 Ο προσκληθείς Προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 

εμπρόθεσμα στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της 

συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

PDF. 

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

δικαιολογητικών προσκομίστηκαν στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 103 Ν.4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014. 

 Τα στοιχεία που υπέβαλε με το με αρ. πρωτ. 469/09-07-2018 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 

Δ20/1599/Φ.29/Ε. ΑΘΗΝΙΟΣ/9-7-2018) έγγραφό της η μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση 

είναι αληθή και ακριβή και σύμφωνα με αυτά που είχε δηλώσει στο Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως και καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 21, 22 και 23 της διακήρυξης του εν λόγω έργου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Εγκρίνουμε το από 23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου Δικαιολογητικών 

συμμετοχής Προσωρινού Αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή 

προβλήτα Αθηνιού Ν. Θήρας», το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία 

«"ΕΡΕΤΒΟ" ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ως μειοδότρια, καθώς η προσφορά της 

είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

4.690.541,58 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,76 %. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/16 

ενώπιον της ΑΕΠΠ, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου σύμφωνα με το άρθρο 363 

του Ν.4412/16 και την παρ. 4.3 της Διακήρυξης. 

Η παρούσα μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους 

συμμετέχοντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ . 

 

 

Συνημμένα 

1. Το από 23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού 

 

Κοινοποίηση 

1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών 
3. Γραφ. Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ 
4. Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην του 

προσωρινού αναδόχου (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

 

Εσωτερική Διανομή 

 1. Δ/ντης 
 2. ΔΛΥ/β 
 3. Χ.Α.  
 4. Φ. Έργου 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

      ΥΣΙΟΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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