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ηαπξφο,  04/05/2022 

Αξηζκ. Πξση: 7232 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ ΣΗ ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Ν. 

4412/2016 

ΓΙΑ ΣΗΝ:  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΙΗ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ» ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ - ΤΠΟΣΜΗΜΑ Α1: ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 

Ο Γήκνο Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΙΗ ΣΩΝ 

ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ» ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ - ΤΠΟΣΜΗΜΑ Α1: ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ, ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 14.774,76€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%), θαζαξήο αμίαο 

13.075,00€ (Φ.Π.Α. (13%): 1.699,76€), ζαο θαιεί, εθφζνλ επηζπκείηε, λα εθδειψζεηε ελδηαθέξνλ 

άμεσα ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

επηζπλαπηφκελε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππ’ αξ. 67/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρνπλ εθδνζεί :  

1. Ζ ππ’ αξ. 67/2021 κειέηε γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ 
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ» ηεο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 133.950,40€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%) 

ΑΓΑΜ Πξσηνγελψλ Αηηεκάησλ:  

α) Γήκνο Βφιβεο: 21REQ009855642 

β) Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γήκνπ 
Βφιβεο (Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009857129 

2. Ζ ππ’ αξ. 64/2021 (ΑΓΑ: 9Φ0ΕΟΚΔ6-ΞΞΛ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.) πεξί έγθξηζεο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ  γηα ηελ 
ζίηηζε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη δηελέξγεηαο εληαίνπ δηαγσληζκνχ 
απφ ην Γήκν Βφιβεο γηα δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

3. Ζ βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 80/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 67 θαη 
68 ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143) θαη ε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν 
εγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Φνξέα ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 76/2021 
[απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο] απφ ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022 θαη 2023 ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βφιβεο, ζηνπο Κ.Α.02.60.6481.02, 02.60.6061.01, 02.15.6061.02 θαη 02.15.6061.01 





4. Ζ κε αξ. πξση. 1219/28-12-21 (ΑΓΑ: ΦΝΝΣΟΚΔ6-0ΦΘ) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βφιβεο πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο [απφθαζε 
αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022 θαη 2023] γηα ηελ ππφςε 
πξνκήζεηα ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Πξφγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ») 

ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη 
Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο (Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009860446 

5. H ππ’ αξηζκ. 94/2022 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Για 
ηα Υπόημήμαηα Α1 [Δίδη Κρεοπωλείοσ] και Α5 [Δίδη Οπωρολατανοπωλείοσ] ηοσ 
Τμήμαηος Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήμοσ Βόλβης] ηοσ σπ’ αριθμ. 1/2022 Ανοιτηού Ηλεκηρονικού 
Γιαγωνιζμού κάηω ηων ορίων για ηην προμήθεια με ηίηλο: «Προμήθεια ηροθίμων για ηην 
ζίηιζη ηων παιδικών ζηαθμών ηοσ Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλαηος για ηο εργαηοηετνικό 
προζωπικό ηοσ Γήμοσ Βόλβης και ηοσ Ο.Κ.Π.Α.Π. για δσο (2) έηη» εγκρίθηκε η  
προζθσγή ζηην διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης ηοσ άρθροσ 118 ηοσ Ν. 
4412/16, καη’ εθαρμογή ηης παρέκκλιζης ηης παρ. 10 ηοσ άρθροσ 6 ηοσ 
Ν.4412/2016» 

Ζ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί άμεσα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ ππφςε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηαπξφο 

Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57014. 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ππ’ αξ. 67/2021 επηζπλαπηφκελεο 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ζπκπιεξσκέλε 

ηελ επηζπλαπηφκελε ππεχζπλε δήισζε πεξί δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθά ρακειφηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε 

ηηκή), ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ζηε 

λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ελδεηθηηθή ιηαληθή ηηκή πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο ηελ 

εκέξα παξάδνζεο ηνπ. Οη  ηηκέο ειήθζεζαλ απφ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο 

Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο (ζηηο 15/11/2021 γηα θεπεπηηθά, θξνχηα, 

θξεαηηθά, θαηεςπγκέλα ιαραληθά θαη θαηεςπγκέλα θαη λσπά είδε ηρζπνπσιείνπ). 

Δπίζεο πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο πξνζθνκίζεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόσπασμα (αντίγραυο γενικής τρήσης) ποινικού μητρώοσ ή ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή εγθαηάζηαζήο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ππεχζπλε δήισζε εθ 

κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016.  

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ 

κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Ζ 

ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/




ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα 

νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

β. Πιστοποιητικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

υορολογικές τοσς σποτρεώσεις  

γ. Πιστοποιητικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εισυορές κοινωνικής ασυάλισης (άξζξν 80 

παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 

αλάιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ) 

δ. Σα νομιμοποιητικά έγγραυα της εταιρίας σας. (Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ θαη 

Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο) 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο τρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

Γηα θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Αξκφδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Καηξαληδή Αξγπξψ θαη Μαξία Καξαγηάλλε 

(Σει.: 2397330221 θαη 23933 30220, E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηνλ ηαπξφ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.dimosvolvis.gr). 

σνημμένα: 

1. Ζ ππ’ αξ. 67/2021 κειέηε γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ» ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 133.950,40€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%) 

ΤΠΟΣΜΖΜΑ Α1΄:Δίδε Κξενπσιείνπ, Δθηηκψκελε αμία: 14.774,76 € κε Φ.Π.Α. (13%) - 

Καζαξή Αμία: 13.075,00 €. 

ΑΓΑΜ Πξσηνγελψλ Αηηεκάησλ:  

α) Γήκνο Βφιβεο: 21REQ009855642 

β) Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009857129 
2. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
3. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Ο ΑΜΣΘΔΗΛΑΡΧΟ 

ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΗ &ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΔΘΑΧΕΘΡΘΗ 

ΜΘΙΟΚΑΟ ΠΑΜΣΑΖΘΔΗ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
mailto:promithies.dimosvolvis@gmail.com
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