
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

56
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                        

                                                                       

                                                                                               ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 258/2021    

 

       Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά: 

ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 

  

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1
η
 του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του 

έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19402/27-10-2021 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 

75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία  επτά (7) εκ των εννέα (9) 

μελών  της.   

 

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                          ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ                                       ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ           

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ      

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                 

           

         Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση,  ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα  ημερήσιας 

διάταξης που αφορά: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά: ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 

 

       Στη συνέχεια υποβάλλει  εισήγησή του   η οποία  έχει ως εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄αριθμ.110/25.05.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας 

που αφορά: έγκριση της υπ’ αριθμ. 71/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων η οποία αφορά: «Ενεργειακή αναβάθμιση - 

αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας», 

 

 

 



 
 

β) Την υπ΄αριθμ.111/25.05.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας 

που αφορά την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού για την 

χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση - 

αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας», 

 

γ) Την υπ΄ αριθμ. 107/ 06.07.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, 

 

δ) Την υπ΄ αριθμ. 120/20.07.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας που έχει 

διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Αττικής με αριθμό πρωτ: 13311/28.07.2021 που 

αφορά την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού για την χρηματοδότηση 

της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας», 

 

ε) Το υπ΄αριθμ.793518/24.09.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π. Ε. Πειραιώς & 

Νήσων Περιφέρειας Αττικής με το οποίο έχει αποσταλεί η υπ΄ αριθμ. 158/2021 μελέτη 

υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 12.628.452,03 € (πλέον ΦΠΑ 24%) καθώς 

και σχέδιο Διακήρυξης. Η παρούσα μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 71/2021 

μελέτης, καθώς με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4782/2021 (Α΄36) καταργούνται διατάξεις 

του Ν.4412/2016 (Α΄147) και εκκινεί  η εφαρμογή άλλων, 

 

στ). Την υπ’ αριθμ. 233/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας που 

αφορά στην έγκριση  και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 158/2021 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Σαλαμίνας» και την έγκριση των όρων Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με την 

οποία ορίζονται: ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 11
η
 

Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης προσφορών η 15
η
 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., 

 

ζ). Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

προβλέπεται η ανάρτηση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Λόγω του ότι η Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως 

ρητά αναφέρεται στο άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

     την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών του 

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση 

του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, 

με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας», προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 της οικείας  



 
 

 

Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά στην μη δημοσίευση της Διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών προτείνεται η 13
η
 

Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. και ως νέα ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών η 17
η
 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13.00 μ.μ.  

 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής να αποφασίσουν σχετικά 

 Η Οικ. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις,  

 

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

           Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών που είναι η 13
η
 -12-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα Ελλάδας 15.00 , καθώς και  της  

ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης προσφορών που είναι η 17
η
 Δεκεμβρίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο : 

«Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Σαλαμίνας», προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 της οικείας  διακήρυξης που  διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                 

ΑΡ. ΠΡΩΤ:  18051/6-10-2021      

    

                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

         Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία: 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν.4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 

2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής. 

 

     Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση 

της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των δώδεκα (12) ετών και ανέρχεται στο ποσό των 

15.659.280,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 12.628.452,03€ - 

ΦΠΑ: 3.030.828,49€). Το σύνολο της προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της 

Ενεργειακής Αναβάθμισης, καλύπτεται απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Ανταποδοτικά Τέλη του 

Δήμου.  
 

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην οικεία Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της. Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) διέπονται από 



 
 

την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν. 

(Θεσμικό πλαίσιο παρ.1.4). 

 

        Η έγκριση  των όρων της διακήρυξης  και της υπ’ αριθμ. 158/2021 μελέτης έγινε με την αρίθμ. 

233/2021  απόφ. Ο.Ε. , ενώ η έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών όπως και η καταληκτική  έγινε με την υπ’ αριθμ. 258/2021 απόφ. Ο.Ε. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  7
η
 -10-2021  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  

 και ώρα  15:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 13
η
 -12-2021 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα Ελλάδας 15.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17
η
 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

www.salamina.gr 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

  

    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α. κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτουσες Αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους Οικονομικούς Φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους Οικονομικούς Φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι Ενώσεις Οικονομικών 

Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Το Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού, όσα αναφέρονται στο άρθρ. 2.4.3. της οικείας διακήρυξης. 

    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

στο ποσό των 252.569,04 € ήτοι 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ μη 

συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.  
 

     Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ τηλ. 2131601662 email: natasamour@gmail.com και τον κ.  

ΣΤΑΥΡΟ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  τηλ. 6944445541,  email: stavrosveio@gmail.com 

 

 

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε: 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                               ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                               ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ 

          ΒΑΚΑΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       

                                                                                     ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                            

                                                                                    ΝΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                 

                                                                           Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                          Σαλαμίνα 1-11-2021 

                                                                       ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

 

 

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ      
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