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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υποχλωριώδους 
νατρίου 14,5% σε 
ενεργό χλώριο α) για 
τη χλωρίωση του 
πόσιµου νερού,  β) 
για τη χλωρίωση του 
επεξεργασµένου 
λύµατος των ΕΕΛ 
Μυτιλήνης και 
Λουτρών, 
γ)αναλώσιµα για την 
ΕΕΛ Μυτιλήνης 

  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  
 
40.000 € 

 
 
 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ∆ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ  

 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου  (∆ΕΥΑΛ) 

διακηρύσσει ότι θα διενεργήσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας    
"Υποχλωριώδους νατρίου 14,5% σε ενεργό χλώριο, θειώδους νατρίου, 
πολυηλεκτρολύτη και θειικού αργιλίου για  α) την χλωρίωση του πόσιµου 
ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, β) τη χλωρίωση του 
επεξεργασµένου λύµατος των ΕΕΛ Μυτιλήνης και Λουτρών, γ) αναλώσιµα για 
την Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, ενδεικτικού προϋπολογισµού σαράντα χιλιάδων  
(40.000) € χωρίς το Φ.Π.Α. 16%. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 17/6/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα  
αποδοχής των προσφορών από 10.30 π.µ. έως 11.00 π.µ. στα γραφεία της 
∆ΕΥΑΛ (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Συνοπτική περιγραφή της προµήθειας 

Με τη προµήθεια του συνοπτικού τίτλου προβλέπεται η προµήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου (14,5%) (χλωρίου) για τη χλωρίωση του πόσιµου 
ύδατος, του επεξεργασµένου λύµατος πόλης Μυτιλήνης και αναλώσιµων για 
Ε.Ε.Λ. Το υποχλωριώδες Νάτριο για το πόσιµο νερό θα µεταφέρεται  σε 
κατάλληλα βυτία του 1 κυβικού ή δοχεία  των 33 κιλών και θα αποθηκεύεται 
στους σταθµούς χλωρίωσης της Αγ.Κυριακής και στα Ύδατα Κρατήγου, 
∆εξαµενών Χρυσοµαλλούσης, Ανω Ράχης, Γυαλί και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
πόλης. 
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Για την επεξεργασία των λυµάτων το υποχλωριώδες νάτριο θα 
µεταφέρεται σε κατάλληλα βυτία και θα αποθηκεύεται στους σταθµούς 
χλωρίωσης της Μ.Ε.Λ. 

Κάθε παραγγελία θα καλύπτει ποσότητα µέχρι 2-5 τόνους και θα 
πρέπει να παραδίδεται εντός το πολύ δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 
της παραγγελίας. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και καλύπτουν  την ανάγκη 
±30%. 

Η  φόρτωση τους, η µεταφορά τους στους σταθµούς συγκέντρωσης 
χλωρίου και η  αποστολή  των κενών δοχείων θα γίνεται µε δαπάνη του 
µεταφορέα. 

Ο κατιονικός πολυηλεκτρολύτης, θα είναι σε µορφή σκόνης, 
κατάλληλος για την αφυδάτωση παχύρρευστης λάσπης (5.10 gr/l) 

Ο πολυηλεκτρολύτης και τα υπόλοιπα αναλώσιµα, θα είναι κατάλληλα 
για χρήση και θα µεταφέρονται µε ευθύνη του προµηθευτή σε χώρο του 
βιολογικού Μυτιλήνης και Λουτρών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της δηµοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
1. Τον Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση 

επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης» 
2. Τον Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
3. Τον Ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του δηµ.τοµέα και ρυθµίσεων 

συναφών θεµάτων» 
4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α /8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Συµβατικά τεύχη 

Τα τεύχη δηµοπράτησης, που αποτελούν συµβατικά στοιχεία της 
προµήθειας, κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν αντιφατικών ή 
αντικρουόµενων όρων, είναι τα εξής: 
α) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
β) Το συνοπτικό Τιµολόγιο Προσφοράς 
γ) Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 
στ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Τα ανωτέρω τεύχη βρίσκονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελ. Βενιζέλου 
13-17, Μυτιλήνη) και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση του 
περιεχοµένου τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς επίσης και 
στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ www.deyamyt.gr 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: 
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α)  αναγνωρισµένοι προµηθευτές υποχλωριώδους νατρίου (14,5%), 
εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 
β) αναγνωρισµένοι αντιπρόσωποι βιοµηχανιών του εξωτερικού ή 
εσωτερικού, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο, 
γ) εγχώριες βιοµηχανίες παρασκευής του προς προµήθεια είδους 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Η απαιτούµενη εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία που θα 
απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΛ, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού 
ήτοι δύο χιλιάδες  ευρώ (2.000 €)   και θα κατατεθεί σε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει στο 
∆ηµόσιο.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% του συµβατικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας και θα ισχύει για ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες του 
υπό προµήθεια είδους. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακηρύξεως αυτής και ότι 
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, Η επίδοση της προσφοράς από 
το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα 
συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους, εκ των οποίων: 
Α.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαραδέκτου της 

προσφοράς θα υπάρχουν: 
α)   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β)   Εξουσιοδότηση  ορίζουσα  αντιπρόσωπο του  προµηθευτή,  για την 

συνεννόηση, σε περίπτωση αναθέσεως της προµήθειας,  
γ)    Σφραγισµένος φάκελος µε την κυρίως προσφορά,  
δ)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί της εγγραφής του 

διαγωνιζόµενου σ’αυτό, 
ε)     Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης και βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση: 
- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, 
- δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (οι διαχειριστές σε περίπτωση 
οµόρρυθµων (Ο.Ε.) ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε 
κάθε άλλη περίπτωση) 
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- δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα µε ποινή που της στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των ΟΤΑ  

στ) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων και συµφωνιών της 
παρούσας διακήρυξης   και   της  ειδικής συγγραφής   υποχρεώσεων   και   ότι 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.  

η)  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παραδόσεως όλης της προµήθειας 
όπως προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη (διακήρυξη-συγγραφή 
υποχρεώσεων) 

θ) Ότι επιπλέον πιστοποιητικά ζητούνται από την τεχνική περιγραφή 
και τις τεχνικές προδιαγραφές µε τον τρόπο που αυτές ζητούνται. 

Εφ' όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι 
πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη 
επιστρέφεται δε στην περίπτωση αυτή, χωρίς να ανοιχθεί, ο σφραγισµένος 
φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Εδώ επισηµαίνεται ότι το ∆ιάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου τόσο για 
την χλωρίωση του πόσιµου νερού όσο και για την χλωρίωση του 
επεξεργασµένου λύµατος πρέπει να τηρεί προδιαγραφές σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 (Type 1) «Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία 
πόσιµου νερού» ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την 
χρησιµοποίησή του τόσο στο πόσιµο νερό όσο και στο επεξεργασµένο λύµα. 

Επιπλέον πρέπει να υπάρχει έγκριση του Ελληνικού Οργανισµού 
Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). 

Επειδή παρατηρείται δυσχέρεια στην εξασφάλιση σχετικής έγκρισης 
από τον Ε.Ο.Φ. εφόσον δεν υπάρξει µειοδότης ο οποίος θα προσκοµίσει µαζί 
µε τα υπόλοιπα έγγραφα και πιστοποιητικά την ανάλογη πιστοποίηση του 
Ε.Ο.Φ. τότε οι προσφορές δεν θα θεωρηθούν ελλιπής και θα γίνουν δεκτές 
εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό 
ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύµφωνα δε µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 1832/89 οι Ανώνυµες Εταιρείες 
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και 
οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 

 
Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Στον εσωτερικό φάκελο θα είναι η προσφορά του διαγωνιζόµενου 

συµπληρωµένη σε έντυπο της υπηρεσίας που περιέχεται στα τεύχη της 
µελέτης και είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ. 

Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων 
ειδών η µεταφορά αυτών και η παράδοση στους χώρους όπως αναφέρονται 
στη διακήρυξη και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο προµηθευτής στον 
οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις 
δαπάνες δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχόν 
επαναληπτικού. 

Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο, αναγράφονται ολογράφως και 
αριθµητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως 
αναγραφόµενες τιµές. 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

∆ιεξαγωγή της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο στάδια.  
Κατά το πρώτο στάδιο κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσα 

σε ανοιχτό φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά του προηγούµενου άρθρου 
και παραλαµβάνονται σε σφραγισµένο φάκελο οι οικονοµικές προσφορές των 
διαγωνιζοµένων. 

Σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. 

Ακολούθως σε µυστική συνεδρίαση η Επιτροπή αποφασίζει αν έχουν 
τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις. 

Οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων τα στοιχεία και δικαιολογητικά 
συµµετοχής δεν είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, 
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 

Κατά το δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το πρώτο 
στάδιο ελέγχονται αν οι προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης αν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου, και ανακηρύσσεται 
ο µειοδότης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Γνώση διακήρυξης 

Με την υποβολή της προσφοράς τους οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται 
ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 
υπολοίπων συµβατικών τευχών. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 10°  

Ανακήρυξη µειοδότη 

Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη 
µικρότερη τιµή για κάθε οµάδα. Εάν περισσότεροι του ενός (1) προσφέρουν 
την ίδια τιµή τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. Οι προσφορές είναι 
δυνατόν να αφορούν είτε το σύνολο, είτε µέρος της προµήθειας (υποχρεωτικά 
ανά οµάδα). Η ανάδειξη του µειοδότη γίνεται από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, αφού 
λάβει υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.    

 
ΑΡΘΡΟ 11°  

Ενστάσεις 

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην 
Επιτροπή που έκανε το διαγωνισµό, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα 
από της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΛ, 
πρωτοκολλείται και αυθηµερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το 
διαγωνισµό. Τα πρακτικά του διαγωνισµού µετά των τυχόν ενστάσεων, επί 
των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Επιτροπή 
υποβάλλονται στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, και µετά την επικύρωση του 
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αποτελέσµατος από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ η απόφαση του ∆.Σ.  αποστέλλεται 
στην Περιφέρεια. 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  12°  

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας 

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 
προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές του τιµολογίου και των τεχνικών προδιαγραφών, ότι έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι αυτοί όροι και είναι 
απαλλαγµένα ελαττωµάτων ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 
χρήση για την οποία η ∆ΕΥΑΛ τα προορίζει. 

Επιφυλασσοµένων των λοιπών δικαιωµάτων της ∆ΕΥΑΛ για την 
περίπτωση παραβιάσεως των παραπάνω διαβεβαιώσεων του προµηθευτή, ο 
τελευταίος θα έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της 
∆ΕΥΑΛ κάθε είδος που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου ήθελε 
συντρέξει διαπίστωση παραβιάσεως των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ελαττωµατικού ή 
ακατάλληλου είδους προµηθείας και αποστολής στη ∆ΕΥΑΛ του νέου είδους 
σε αντικατάσταση του ελαττωµατικού ή ακατάλληλου θα βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Προθεσµία εκτελέσεως της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά. Η πρώτη παράδοση 
θα γίνει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Με βάση την χωρητικότητα των δεξαµενών της ∆ΕΥΑΛ και τις 
εκάστοτε ανάγκες της, θα καθορίζεται το ύψος της κάθε φορά παραγγελίας. 

Ο προµηθευτής σε συνεργασία µε το µεταφορέα θα παραδίδουν στη 
∆ΕΥΑΛ την παραγγελία εντός 10 εργάσιµων ηµερών. 

Η παράδοση και παραλαβή των χηµικών και κενών δοχείων 
συσκευασίας θα συνοδεύεται από δελτία αποστολής ή δελτίο παραλαβής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο
 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον προµηθευτή που την 
υποβάλλει µέχρι 2 µήνες από την κατάθεση των προσφορών.  Μετά την 
κατακύρωση της δηµοπρασίας ο ανάδοχος προµηθευτής δεσµεύεται για την 
σταθερότητα της τιµής από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος 
καθώς  και για ποσότητα  ±30%. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15
ο 

Τρόπος σύνταξης των προσφορών 
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Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων συντάσσονται σε σχέδιο 
(προϋπολογισµός προσφοράς, τιµολόγιο προσφοράς), το οποίο χορηγείται 
από την Υπηρεσία ή παραλαµβάνεται από την ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ.  
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 

Έξοδα δηµοσίευσης διακηρύξεων 

Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης, καθώς 
και τυχόν ορθών επαναλήψεων της παρούσας ή επαναληπτικών 
δηµοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας. Οι αποδείξεις 
καταβολής των εξόδων δηµοσίευσης αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την εξόφληση των τιµολογίων της προµήθειας.  
 

Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για 
το ∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
 
 
          Μυτιλήνη  2-6-2014 

 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ 
 
 

 
       ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 

 


