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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                      ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 47/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 21/03/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 06/2022 από 21/03/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 06/17-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου 
Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουσαθανάς Κων/νος                                   
2. Μονογυιού Άννα 
3. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-
Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση του θέματος. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Θέμα 8Ο :  
Περί της εγκρίσεως του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση έργου «Επισκευή 
Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2022 
     
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την με αριθμ. 05ΔΕ/2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας 
καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 134/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΚΟΡ0Ρ-ΧΗΑ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου «Επισκευή Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός 
Λιμένας Μυκόνου», προϋπολογισμού 278.375,82 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), την απόφαση Δ.Σ. 
που εγκρίθηκε το από 28/01/2022 1ο πρακτικό και έδωσε το λόγο στον κ. Βαρδαλάχο 
Νικόλαο όπου ανέλυσε στο Σώμα το από 16/03/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάδειξη της εταιρείας MA.CON. 
STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως 
προσωρινής αναδόχου εφόσον  υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά,  βάσει  της τιμής.  
Το Πρακτικό αναλυτικά αναφέρει: 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μύκονος 16/03/2022                                             
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022 
και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η τριμελής  επιτροπή διαγωνισμού  που συστάθηκε με την υπ. Αριθ. 
115/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Δ.Λ.Τ.Μ., προκειμένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. Συστήματος 185909   Ηλεκτρονικό  
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό,  σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 21PROC009848709 διακήρυξη, οι όροι 
της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 134/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΚΟΡ0Ρ-ΧΗΑ) Απόφαση του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ.Μ. για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Οδικού Δικτύου 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου», προϋπολογισμού 278.375,82€ πλέον 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης (Πρόεδρος) 

2) Σοφία Δερμίση (Τακτικό Μέλος) 

3) Νικόλαος Δευτεραίος (Τακτικό Μέλος) 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω υπ. Αριθ. 134/2021 απόφαση του Δ.Σ., την υπ. Αριθ. 
30/2022 απόφαση του Δ.Σ., την ως άνω Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου «Επισκευή 
Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
O εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ και έχει λάβει τον α/α συστήματος 185909. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 
25/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00:00,  και  
 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  η 28/01/2022  και ώρα 10:00 πμ., 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 
Κατόπιν των ως άνω  η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), των μελών 
της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 185909 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί  εμπρόθεσμα  και 
με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω οι εξής προσφορές από τους παρακάτω διαγωνιζόμενους  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφράγισε τους φακέλους 
προσφοράς των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά»  των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 
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δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους  
 
Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό τόπο το διαγωνισμού το 
σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες. 
 
Στην συνέχεια έλεγξε αν υπεβλήθησαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
ηλεκτρονικώς και εντύπως, όπου απαιτείται. 
 
Κατά το παραπάνω στάδιο του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, και 
σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 30/2022 απόφαση του Δ.Σ., απορρίφθηκε η προσφορά που υπέβαλε η εταιρία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε., λόγω μη αναγραφής στο σώμα της εγγυητικής επιστολής της, του 
απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου ισχύος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 
 Παράλληλα, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 
κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ και τυπώθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις 
εγκυρότητας αυτών.  
Κατόπιν αυτού διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα 
αρχή και τους προσφέροντες προκειμένου να λάβουν γνώση.  
Ο κατάλογος προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας είναι ο εξής:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθως έγινε από το σύστημα ο προβλεπόμενος έλεγχος ομαλότητας των οικονομικών προσφορών 
και στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζόμενων κατά σειρά μειοδοσίας. 
Κατόπιν των ως άνω η επιτροπή κάνει δεκτούς στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού τους εξής 
διαγωνιζόμενους: 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές προσφορές των  
συμμετεχόντων κατέληξε ότι η προσφορά της εταιρίας MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  της τιμής, καθώς προσέφερε μέση έκπτωση 8,49% και η προσφορά 
της ανέρχεται στο ποσό των  255.261,70ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 61.262,81ευρώ, ήτοι 316.524,51ευρώ.  
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ.  την ανάδειξη της εταιρείας MA CON 
STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως προσωρινής 
αναδόχου εφόσον  υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  της 
τιμής. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρ. Πρόεδρος 
Σοφία Δερμίση  

Τακτικό Μέλος 

Νικόλαος Δευτεραίος Τακτικό 

Μέλος» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Tην εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Το από 16/03/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Την απόφαση Δ.Σ 30/2022 με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό με ΑΔΑ 

Ω3Ο8ΟΡ0Ρ-Λ03.  
4. Το από 28/01/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των  ηλεκτρονικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
5. Την με αρ. 105/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ422ΟΡ0Ρ-5Λ1 και 

ΑΔΑΜ: 22REQ009976850. 
6. Την με αριθμ. 134/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΚΟΡ0Ρ-ΧΗΑ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
7. Την με αριθμ. 05ΔΕ/2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009848709. 
8. Την με αρ. πρωτ. 57579 /Φ. 4.3 Γ.Σ.Δ./29-11-2021 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκ. Διοικ. Αιγαίου για την έγκριση του έργου, 
9. Την με αριθμ. 115/2021 απόφασή του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία όρισε την 

επιτροπή διαγωνισμών. (67ΘΧΟΡ0Ρ-8Τ7) 
10. Την απόφαση Δ.Σ 104/2021 με την οποία ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για 

την εκτέλεση του έργου. (Ω1Ε0ΟΡ0Ρ-ΦΤΚ) 
11. Την με αρ. πρωτ.740539/22-11-2021 σύμφωνη γνώμη του τμήματος Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 42109/24-09-2021 επιστολή της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & 
Τεχν. Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

13. Τη με αρ. πρωτ. οικ.144267/29-04-2021 επιστολή της Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

14. Τη με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ50/13372/2021/23-02-2021 γνωμοδότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

15. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 542/189/195837/ Σ. 3061/28-12-2020 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 
16. Την απόφαση Δ.Σ 107/2020 με την οποία είχαν εγκρίνει την μελέτη και την εκτέλεση 

του έργου.   
17. Την θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου μελέτη με ΑΔΑΜ: 

21REQ009744104. 
18. Τις διατάξεις του ν.4504/2017. 
19. Την με αριθμ. πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.  
20. Την διάταξη του Ν.2971/2001 άρθρο 24 και Ν.3153/2003 άρθρο 34 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 
21. Την με αριθμό  118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που 

εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 4943/20-5-
99 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η 8216.04/04/12/03-05-2012 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012.  

22. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
(Τεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) 
καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Παλαιού λιμένα Μυκόνου. 

23. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 
απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. 
Κυκλάδων σε εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

24. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της με 
αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται 
με ζώνες λιμένων». 
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25. Την με αρ.πρωτ. 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και 
Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των 
συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012»  

26. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
28. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 
29. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις. 

30. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

31. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

32. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
33. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
34. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2022. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Εγκρίνει το από 16/03/2022 2ο Πρακτικό Διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός 
Λιμένας Μυκόνου». 
 
Β) Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας MA.CON. STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως προσωρινής αναδόχου του έργου «Επισκευή Οδικού 
Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου» η οποία προσέφερε την  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  τιμής, ποσού  των  
255.261,70ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 61.262,81ευρώ, ήτοι 316.524,51ευρώ. 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 47/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κτενάς Μιχαήλ 
2. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 

 

ΑΔΑ: 9ΨΕΧΟΡ0Ρ-ΛΒΟ
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