
   

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/7/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20331 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ 
τηλ: 213 20 30 638 
theodosiadou@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. πρωτ.19521/11-7-
2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του Π.∆ 28/1980 " Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των  Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ 11/αΑ),  

όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα . 

3.  Την υπ’ άριθµ 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 

4. Την υπ’ άριθµ 184/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού   σε βάρος του Κ.Α  10.6261.0008  µε την ονοµασία «Συντήρηση και 

επισκευή Ανελκυστήρων ∆ηµοτικού κτιρίου και Γραφείων ∆ηµοτικών Ενοτήτων», β) η υπ΄αριθ 

11/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και  3) οι  όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού . 

5. Την υπ΄αριθ πρωτ 1023/16043/13-5-2016  ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών  

6. Το Πρακτικό Νο1  (22-6-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 111/2016 ΑΟΕ .(που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας 

του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν προσφορές  οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι: 1) Ι.∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) 2) ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 3) ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ , 4) 

∆& Α ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ΚΑΙ 5) J & P Lifts Ε.Π.Ε . Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και 

µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών και προχώρησε 

στην αποσφράγιση των φακέλων των κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής , οι οποίοι ήταν πλήρεις και 

σύµφωνα  µε τους όρους της διακήρυξη εκτός από τον φάκελο της εταιρείας Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

(STAGER), η  οποία είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση  όπου ανέφερε ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου  4 της 

υπ΄αριθ 1032/16220/13-6-2016 διακήρυξης (6&7)  είχαν κατατεθεί σε προηγούµενο διαγωνισµό , µετά από 

έλεγχο διαπιστώθηκε  ότι δεν ήταν σε ισχύ .  Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των 

τεχνικών προσφορών των υπόλοιπων  συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο  

και ήταν πλήρεις .Η επιτροπή κάνει δεκτές τις προσφορές των ανωτέρω εκτός από την εταιρεία Ι.∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) και καλεί της εταιρείες για την αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών στις 28/6/2016 . 

7. Την υπ΄ αριθ 17390/22-6-2016 επιστολή την εταιρείας Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  µε θέµα  

     " Γνωστοποίηση Νοµοθεσίας ( Αρθρ . 8 παραγ. 4 ΚΥΑ Φ.Α/ 9.2 οικ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008 " 

       .....Ι. ( Με την υπ΄αριθ. πρωτ 5869/8-3-2016 Σύµβαση Προµήθειας Υπηρεσιών µας ανατέθη  η προµήθεια          

      υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και υγιεινής κτιρίων - συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , για  

      χρονικό διάστηµα ενός έτους απ 11-3-2016 έως 10-3-2017 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της ως  

      άνω σύµβασης . 

     ΙΙ. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την εγκατάσταση , λειτουργία , συντήρηση και ασφάλεια         

     των ανελκυστήρων ( ΚΥΑ  Φ.Α /9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008 ) και ειδικότερα :  

     Α) την παραγρ. 2 του άρθρου 4 «Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά τακτά χρονικά   

     διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας , καθώς και των υπολοίπων  



      

  εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα , για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας , στην οποία µπορεί να    

  οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µίας φθοράς , βλάβης ή και απορρύθµισής των µηχανικών ή / 

και ηλεκτρικών διατάξεων και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµα και τις απαραίτητες 

λειτουργίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων, 

καθώς επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση, όπου χρειάζεται , όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα  µε τους 

κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας ». 

Β)την παρ. 4 του άρθρου 8 « Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους δεν µπορούν 

να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου 

συντηρητή ».( Ο λόγος για τον οποίο η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την ανάθεση της επισκευής η λοιπών εργασιών 

του ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα πλην του υπεύθυνου συντηρητή  είναι για λόγους που άπτονται  της 

ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα ) . 

ΙΙΙ. Σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄αριθ πρωτ. 5869/8-3-2016 Σύµβασης , η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης  ορίζεται απο την υπογραφή της και για ένα έτος ήτοι  απο 11-3-2016 έως 10-3-2017 µε δικαίωµα 

παράτασης ( χωρίς αύξηση του συµβατικού αντικειµένου ) για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες . 

 

ΙV. Σύµφωνα  µε τα παραπάνω , η διενέργεια από το ∆ήµο σας, δυνάµει της υπ΄αριθ. αποφ 1032, µε αριθ 

πρωτ16220/13-6-2016 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µε τίτλο µελέτης " Προµήθεια 

Υπηρεσίας συντήρησης  ανελκυστήρων " που αφορά τους ίδιους ανελκυστήρες  των οποίων τη συντήρηση έχει 

αναλάβει η εταιρεία µας δυνάµει της υπ΄αριθ . πρωτ. 5869/8-3-2016 Σύµβασης Προµήθειας Υπηρεσιών . 

Πρώτον : δηµιουργεί εύλογο ερώτηµα ( και ερευνητέα από τις αρµόδιες Αρχές ) κατά πόσο η διενέργεια του ως 

άνω πρόχειρου διαγωνισµού συνάδει ή προσκρούει στις παραπάνω διατάξεις και  

∆εύτερων : τι θα συµβεί σε περίπτωση ατυχήµατος διότι , σε περίπτωση που µειοδοτήσει τρίτος συντηρητής εκτός 

της εταιρείας µας , θα παρατηρηθεί το οξύµωρο σχήµα η εταιρεία µας να εκτελεί το έργο της συντήρησης των 

ανελκυστήρων και ο τρίτος να προµηθεύει και να τοποθετεί τα ανταλλακτικά στους ανελκυστήρες ώστε αφενός µεν 

να τίθεται εν αµφιβόλω η ασφαλής  λειτουργία  των ανελκυστήρων  ( πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων ) και µάλιστα 

σε δηµόσια κτίρια µε µεγάλη προσέλευση κοινού αφετέρου δε να υπάρχει σύγχυση ως προς τον καταλογισµό της 

υπαιτιότητας ...... 

8.    Την υπ αριθ. πρωτ. 19521/11-7-2016 γνωµοδότηση της επιτροπής για την εξέταση της υπ΄αριθ  

     17390/226-2016 επιστολής της εταιρείας Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  την οποία κάνουν αποδεκτή και  

     γνωµοδοτούν προς την Οικονοµική Επιτροπή για την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισµού  

 

 

 
    Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  
    
    1.- Την έγκριση του  απο 22/6/2016 πρακτικού No1 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  

 
      1.- Την  αποδοχή ή µη  της υπ αριθ 19521/11-7-2016 γνωµοδότησης της Επιτροπής διαγωνισµού για 
την υπ’αριθ.17390/22-6-2016 επιστολής της εταιρείας Ι.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ     ΑΒΕΕ  και  την ακύρωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας   του διαγωνισµού . 
 

 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό  

Νο1  22/6/2016 
2)Την υπ αριθ.πρωτ.17390/22-6-2016 
επιστολής της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ   
3) Την υπ. αριθ 19521/11-7-2016 
Γνωµοδότηση της επιτροπής  
4) το αριθ 2604/22.12.2008 ΦΕΚ περί 
συντηρήσεως των  ανελκυστήρων   
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος  

, 
  

 



 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 
111/2016 Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου ∆ιονύσου, για την « Προµήθεια 
Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων», προϋπολογισµού 5.966,88€. 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 22 η του µήνα Ιουνίου   του έτους 
2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για 
να προχωρήσει στην αποσφράγιση των  προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για 
την  
« Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων», προϋπολογισµού 
5.966,88€. 
 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 Κοντάκης Κυριάκος  Πρόεδρος     

 Μπιτούνης Αναστάσιος , τακτικό µέλος 

 Βλάχου Ευτυχία , τακτικό  µέλος  

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του στις 10:30 π.µ. 

προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

− Ι.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) 
− ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
− ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ  
− ∆&Α ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε  
− J&P Lifts Ε.Π.Ε  
 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ' όψιν την µε αριθµό 1032 απόφαση ∆ηµάρχου 
και µε αρ. πρωτ. 16220/13-6-2016 διακήρυξη κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο των φακέλων κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής οι οποίοι ήταν 
πλήρεις  και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης , εκτός της εταιρείας 
Ι.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER)  η οποία στον φάκελο των δικαιολογητικών 
κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση όπου  ανέφερε ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της υπ΄αριθ 
1032/16220/13-6-2016  διακήρυξης (6 &7 ) έχουν κατατεθεί σε προηγούµενο διαγωνισµό 
36547/29-12-2015 . Μετά από έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά 
δεν ήταν σε ισχύ,  µε συνέπεια να αποκλειστεί από το διαγωνισµό. 
 



Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην   αποσφράγιση  των τεχνικών προσφορών των 

συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και µονοέγραψε το 

περιεχόµενό τους, και διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρεις . 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτές τις προσφορές εκτός της εταιρείας  
Ι.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) 
και καλεί τις ανωτέρω εταιρείες στην αποσφράγιση του φακέλου της 

οικονοµικής τους προσφοράς την  Τρίτη  28 Ιουνίου  2016 και ώρα 10:30, . 

Η εταιρεία Ι.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε (STAGER) µπορεί να 

παραλάβει την οικονοµική της προσφορά  

 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (111/2016 ΑΟΕ ) 
 
 
 
1.     Κοντάκης Κυριάκος  Πρόεδρος     

2.     Μπιτούνης Αναστάσιος , τακτικό µέλος 

3.      Βλάχου Ευτυχία , τακτικό  µέλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 28 -6-
2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αρ.Πρωτ : 

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   

Τηλέφωνο: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2102132030630   

  
 
 

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, για την «Προµήθεια Υπηρεσίας συντήρησης 

Ανελκυστήρων », προϋπολογισµού δαπάνης  5.966,88€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% . 

 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα   28 η  Ιουνίου  2016, ηµέρα Τρίτη  και ώρα    
10 :30π.µ.  σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθ 111/2016 ΑΟΕ , αποτελούµενη από τους : 
1. Κοντάκη Κυριάκο    , ∆ηµοτικό Σύµβουλο  του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Μπιτούνη  Αναστάσιο  υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Βλάχου Ευτυχία  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
προκειµένου να εξετάσει  την υπ΄ αριθ 17390/22-6-2016   επιστολή  της εταιρείας Ι.∆. 
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ.Ε.Ε µε διακριτικό τίτλο STAGER,η οποία κατατέθηκε εµπρόθεσµα  
στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου  
 
 Στην  εν λόγω  επιστολή  της  η εταιρεία Ι.∆. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ.Ε.Ε  µε τον διακριτικό 
τίτλο STAGER  αναφέρει ότι :  
1)  Είναι σε ισχύ  µέχρι τις 10-3-2017 η υπ΄ αριθ 5869/8-3-2016 σύµβαση η οποία αφορά τους 
ίδιους ανελκυστήρες  του ∆ήµου ∆ιονύσου , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ 33/2015 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και κατόπιν   διαγωνισµού στις 12-1-2016. 
2)  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία( ΚΥΑ Φ.Α /9.2/ΟΙΚ 28425 ΦΕΚ 2604/22.12.2008 )   που ισχύει 
σχετικά µε την εγκατάσταση λειτουργία , συντήρηση  και ασφάλεια  των ανελκυστήρων και 
ειδικότερα : 



 Α ) την παράγραφο 2 του άρθρου 4 «Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας , καθώς και των 
υπολοίπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα , για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς 
λειτουργίας , στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µίας 
φθοράς , βλάβης ή και απορρύθµισής των µηχανικών ή / και ηλεκτρικών διατάξεων και των 
λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµα και τις απαραίτητες λειτουργίες για την 
αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων, 
καθώς επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση, όπου χρειάζεται , όλων των εξαρτηµάτων 
σύµφωνα  µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων 
και των διατάξεων ασφαλείας ». 
Β)την παρ. 4 του άρθρου 8 « Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος  
εκπρόσωπός τους δεν µπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα 
σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή ». 
  
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) Την υπ΄  αριθ. 5869/8-3-2016 Σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου  
2) Το υπ αριθ 2604/22-12-2008 ΦΕΚ περί " Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση 
, λειτουργία , συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων " , 
 
κάνει αποδεκτούς τους λόγους  που αναφέρονται στην υπ΄αριθ 17390/22-6-2016 επιστολή και 
γνωµοδοτεί  προς την Οικονοµική Επιτροπή  την ακύρωση  της διαγωνιστικής διαδικασίας .  
 
 
Συνηµµένα: 
1) Την υπ΄  αριθ. 5869/8-3-2016 Σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου  
2) Το υπ αριθ 2604/22-12-2008 ΦΕΚ περί " Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση 
, λειτουργία , συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων " . 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
  

Κοντάκης Κυριάκος   1) Μπιτούνης  Αναστάσιος   
 

2) Βλάχου Ευτυχία  
 
 
 
 


