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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
      ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 

     
 
 
                                                                                                                                Ελευςίνα 27.12.16                                                                                            
                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 27433 

 
 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ :  «Ανοιχτι Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ , ςτθν οποία κα ανατεκεί θ  διαδικαςία επιλογισ του Διευκφνοντα 

υμβοφλου (CEO) τθσ Ανωνφμου Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΕΛΕΤΙΝΑ 2021 Α.Ε.» 
 

        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΕΛΕΤΙΝΑ  
                                 

 
ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

 
 Σου   Ν.   4412/2016   :   Δθμόςιεσ   υμβάςεισ   Ζργων,   Προμθκειϊν   και   Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ςυγκεκριμζνα   αυτζσ του 
άρκρου 118 περί  απεσθείας ανάθεσης προμηθειών και σπηρεσιών. 

 
 

                           
                       

ΑΠΕΤΘΤΝΕΙ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
 

 ε    εταιρεία    παροχισ  υπθρεςιϊν  Ανκρϊπινου  Δυναμικοφ,    ςτθν  οποία  κα  ανατεκεί  θ 

διαδικαςία επιλογισ   του Διευκφνοντα υμβοφλου (CEO) τθσ Ανωνφμου Εταιρείασ με τθν 

επωνυμία ΕΛΕΤΙΝΑ 2021 Α.Ε. 
 

 
 

    Περιγραφι τθσ Διαδικαςίασ  αξιολόγθςθσ  - Κριτιρια 
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 το πλαίςιο του κεςμοφ τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ Ελευςίνα   2021, κρίνεται άκρωσ 

απαραίτθτο  θ ανϊνυμθ  Εταιρεία  με τθν επωνυμία ΕΛΕΤΙΝΑ 2021 Α.Ε. να διοικθκεί με  τρόπο 

ϊςτε να υλοποιθκοφν οι δράςεισ και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται ςωςτά και ζγκαιρα. Η κζςθ 

του Διευκφνοντοσ υμβοφλου κα πρζπει να πλθροί τόςο τα τυπικά όςο και τα ουςιαςτικά 

προςόντα που επιβάλλονται.   Είναι εξίςου ςθμαντικό θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί να 

διζπεται από όρουσ διαφάνειασ και ιςότθτασ των υποψθφίων. 
 

 Σα προαναφερόμενα ςε ςυνδυαςμό με τθν  χρονικι πίεςθ, τθν εξειδίκευςθ των απαιτοφμενων 

προςόντων τθσ κζςθσ κακιςτοφν αναγκαία τθν ανάκεςθ ανάλυςθσ, εξειδίκευςθσ και 

αξιολόγθςθσ των προςόντων των υποψθφίων για τθ κζςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, ςε 

εταιρεία   ςυμβοφλων   με   τθν   κατάλλθλθ   εμπειρία   και   τεχνογνωςία   ςε   τζτοιου   είδουσ 

διαδικαςίεσ. 
 

 Οι  υποψιφιεσ  εταιρείεσ κα  κρικοφν με βάςθ τα παρακάτω τρία ςτάδια αξιολόγθςθσ: 
 

Αϋ ςτάδιο:  υποβολι ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο  των  ςτοιχείων  των  αναλυτικϊν κριτθρίων 

του παρακάτω πίνακα,    ςυμπεριλαμβανομζνθσ    τθσ  οικονομικισ προςφοράσ,  ςφραγιςμζνθσ 

και των   δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ   τουσ , ςφραγιςμζνα,     ςε ςχετικοφσ   υποφακζλουσ . 

Ακολουκεί   θ Βακμολόγθςθ   των κριτθρίων   ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ  του  πίνακα.   Όςεσ  υποψιφιεσ  εταιρίεσ  ςυγκεντρϊςουν  βακμολογία μικρότερθ 

του 6,5 (ζξι και μιςό)  ςε αυτό το ςτάδιο, δεν προκρίνονται ςτο επόμενο ςτάδιο. 
 

Βϋ ςτάδιο:  Άνοιγμα των  υποφακζλων  με  τθν  οικονομικι   προςφορά και τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθ αυτϊν . 
 

θμειωτζον,  ότι οι δζκα  (10)  υποψιφιεσ  εταιρείεσ  που κα ςυγκεντρϊςουν  τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία  ςτα δφο προθγοφμενα  ςτάδια,   προκρίνονται ςτο τελικό ςτάδιο τθσ προφορικισ 

ςυνζντευξθσ. 
 

Γϋ ςτάδιο: Διαδικαςία προφορικισ ςυνζντευξθσ και βακμολόγθςθ αυτισ 
 

θμειωτζον   ότι θ   υποψιφια εταιρεία που κα ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ   ςυνολικι 

βακμολογία ςτα τρία ςτάδια κα κεωρθκεί ότι διακζτει και τθν καλφτερθ προςφορά. 
 

Αναλυτικά , ο πίνακασ  με τα κριτιρια και τον τρόπο αξιολόγθςθσ αυτϊν, είναι ο εξισ: 
 

Α/Α Κριτιρια υντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

Βακμολογία 

Α Πλθρότθτα και αρτιότθτα τθσ αντίλθψθσ 
για το αντικείμενο του ζργου και τισ 
ειδικζσ ανάγκεσ του. 

φνολο 
35% 

 

1 Κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου & 
εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ του φακζλου 
Eleusis ϋ21 «Μετάβαςθ ςτθν Euphoria» 

5%  

2 Αντίλθψθ του αντικειμζνου και των 5%  
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 ιδιαιτζρων προβλθμάτων του ζργου: 
γνϊςθ των κεςμικϊν λειτουργιϊν τθσ 
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

  

3 Αναφορά ςε παλαιότερεσ ανάλογεσ 
περιπτϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με κζμα 
«επιλογι Γενικοφ Διευκυντι εταιριϊν 
τφπου ΑΕ» με αντικείμενο: 
Επικοινωνία 
Διοίκθςθ 
Πολιτιςμόσ 

10%  

4 Αναφορά πελατολογίου 5%  
5 Περιγραφι εμπλοκισ τθσ υποψιφιασ 

εταιρίασ ελλθνικϊν ι πολυεκνικϊν 
ςυμφερόντων. 

5%  

6 Ζτθ εμπειρίασ και δραςτθριοποίθςθσ τθσ 
υποψιφιασ εταιρίασ ςτθν ελλθνικι 
αγορά. 

5%  

Β Πλθρότθτα, αρτιότθτα και 
αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου 

φνολο 
35% 

 

7 Παράδειγμα Μεκοδολογίασ και 
παραδοτζα-τεκμθρίωςθ ανά ςτάδιο με 
εμφανι τα ςθμεία διαφάνειασ, 
αξιοκρατίασ και ςφγχρονων πρακτικϊν 
αξιολόγθςθσ ζργου που θ υποψιφια 
εταιρία ςυγκρότθςε κατά το παρελκόν με 
ςυναφζσ αντικείμενο με αυτό τθσ 
ανάκεςθσ «επιλογι Γενικοφ Διευκυντι 
τθσ Ελευςίνα Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα 
2021 ΑΕ». 
(Θα προτιμθκεί θ επιτυχισ 
πιςτοποιθμζνθ εφαρμογι από 
Διαπιςτευμζνο Φορζα Πιςτοποίθςθσ 
υςτθμάτων Διαχείριςθσ). 

10%  

8 Αναλυτικι περιγραφι μεκοδολογίασ 
υλοποίθςθσ του ζργου «επιλογι Γενικοφ 
Διευκυντι τθσ «Ελευςίνα Πολιτιςτικι 
Πρωτεφουςα 2021 ΑΕ». αφινεια 
φάςεων – ςταδίων διαδικαςίασ και 
παραδοτζων του ζργου με εμφανι τα 
ςθμεία διαφάνειασ, αξιοκρατίασ και 
ςφγχρονων πρακτικϊν αξιολόγθςθσ. 

 
(Θα προτιμθκεί θ επιτυχισ 
πιςτοποιθμζνθ εφαρμογι από 

25%  
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 Διαπιςτευμζνο Φορζα Πιςτοποίθςθσ 
υςτθμάτων Διαχείριςθσ). 

  

Γ Παράδειγμα – υγκρότθςθ Μελζτθσ 
(Case Study) ζργου με κζμα: «επιλογι 
Γενικοφ Διευκυντι τθσ «Ελευςίνα 
Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα 2021 ΑΕ» 

φνολο 
30% 

 

9 Αποτελεςματικότθτα διοίκθςθσ του 
ζργου, δομι ςφνκεςθ και οργάνωςθ 
ομάδασ ζργου με κζμα: επιλογι Γενικοφ 
Διευκυντι τθσ  «Ελευςίνα Πολιτιςτικι 
Πρωτεφουςα 2021 ΑΕ». 

5%  

10 Εφικτότθτα και ρεαλιςτικότθτα του 
χρονοπρογραμματιςμοφ των εργαςιϊν, 
(χρόνοσ εκτζλεςθσ ζργου & τιρθςθ 
χρονοδιαγράμματοσ). 

5%  

11 Οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου, 
αποτελεςματικότθτα διαδικαςιϊν 
επικοινωνίασ, δικτφου προϊκθςθσ και 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου. 

5%  

12 Προςχζδιο και μελζτθ διαμόρφωςθσ των 
κριτθρίων που πρζπει να πλθροφνται ςτα 
c/v των υποψθφίων για τθν ανάκεςθ 
ζργου: επιλογι Γενικοφ Διευκυντι τθσ 
«Ελευςίνασ Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα 
2021 ΑΕ». 

5%  

13 Ανάπτυξθ ανάλυςθσ κριτιριων επιλογισ 
για ενδεχόμενθ πρόςλθψθ με ςτόχο τθν 
διαμόρφωςθ τθσ τελικισ λίςτασ 
υποψθφίων. 

5%  

14 Μελζτθ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ αποτυχίασ του ζργου 
ανάκεςθσ. 

5%  

Δ   (τάδιο Βϋ) Τποβολι Οικονομικισ  προςφοράσ 20%  
Ε   (τάδιο Γϋ) υνζντευξθ 30%  

 

 
 

Κάκε επιμζρουσ κριτιριο βακμολογείται με: 

 
0  Όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
1 – 4  Όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ελλιπισ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
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5 – 8  Όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ικανοποιθτικι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
9 – 10  Όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο . 

Μια προςφορά χαρακτθρίηεται: 

Απαράδεκτθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ προδιαγραφζσ 
και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν υφίςτανται, είτε κεωρείται 
ακατάλλθλθ για το ζργο. 
Ελλιπισ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει ςτοιχειωδϊσ τισ 
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και προςφζρει 
επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 

 
Σρόποσ βακμολόγθςθσ: 

 
Κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ και Αξιολόγθςθσ βακμολογεί με ακζραιο βακμό από το 
0  ζωσ  το  10  ςφμφωνα  με  τθν  παραπάνω  κλίμακα,  κάκε  ζνα  από  τα  κριτιρια  τεχνικισ 
αξιολόγθςθσ 
τθ ςυνζχεια για κάκε ζνα κριτιριο υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των μελϊν τθσ 

Επιτροπισ  Διεξαγωγισ  και  Αξιολόγθςθσ,  ο  οποίοσ  κα  πολλαπλαςιαςκεί  επί  τον  επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου για να προκφψει ο βακμόσ του κριτθρίου αυτοφ. 
Προςφορζσ που βακμολογικθκαν με βακμό 0 ςε οποιοδιποτε από τα παραπάνω κριτιρια 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Όςεσ  υποψιφιεσ  εταιρίεσ  ςυγκεντρϊςουν  βακμολογία μικρότερθ του 6,5  (ζξι και μιςό)  ςτο 

Αϋ ςτάδιο, δεν προκρίνονται ςτο επόμενο . 
 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 
Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ ςε καμιά φάςθ του διαγωνιςμοφ 
και ςε καμία περίπτωςθ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 
 Κατάρτιςθ- υποβολι  προςφορϊν  
Κάκε προςφορά υποβάλλεται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 
-Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
-Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
-Ο αρικμόσ  πρωτοκόλλου τθσ  πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ο τίτλοσ αυτισ 
-Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 

 
Οι  προςφζροντεσ  υποβάλλουν     τα  ςτοιχεία  των  κριτθρίων  ,  όπωσ  αυτά  περιγράφονται 
αναλυτικά ςτον ςχετικό πίνακα  ςτον κυρίωσ φάκελο που κα εμπεριζχει  τουσ  υποφακζλουσ 
με   τθν οικονομικι   προςφορά τουσ   και τα δικαιολογθτικά   ςυμμετοχισ    που αναφζρονται 
ακολοφκωσ, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 
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α. ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά  με τθν 
ζνδειξθ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ”: 
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
β. Φορολογικι ενθμερότθτα 
γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Τπεφκυνθ  διλωςθ ςυντεταγμζνθ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα του Ν. 1599/1986,  θ οποία 
πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του 
γνιςιου υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ και ςτθν οποία να αναγράφεται : 

 
α)Ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςυμφϊνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 
β)Ότι γίνονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , 
ενϊ    ςε  αντίκετθ  περίπτωςθ  υποβάλλονται  εγγράφωσ  τα  ςθμεία  τθσ  διακιρυξθσ  που  δε 
γίνονται δεκτά. 

 
Η  υποβολι των φακζλων με τα ανωτζρω δικαιολογθτικά γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ   είτε 
ταχυδρομικά     (ςυςτθμζνο),     ςε   κλειςτό   φάκελο  ςτθ     Διεφκυνςθ,   όπου  απ'  ζξω   κα 
αναγράφονται τα κάτωκι: 

 
 

Διμοσ Ελευςίνασ 
Γραμματεία Δθμάρχου 
Χατηθδάκθ 41 και Διμθτροσ 
19200 ΕΛΕΤΙΝΑ 

 
.............................................................................(ονοματεπϊνυμο υποψθφίου) 

 

 
 

Τποβολι προςφοράσ για «Ανοιχτι Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε εταιρεία 

παροχισ υπθρεςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ , ςτθν οποία κα ανατεκεί θ  διαδικαςία 

επιλογισ του Διευκφνοντα υμβοφλου (CEO) τθσ Ανωνφμου Εταιρείασ με τθν επωνυμία 

ΕΛΕΤΙΝΑ 2021 Α.Ε.» 
 

Για    οποιαδιποτε    ςυμπλθρωματικι    πλθροφορία   ι    διευκρίνιςθ,    οι    ενδιαφερόμενοι 
μποροφν   να επικοινωνοφν τθλεφωνικά : κα  Μαρία Μθτροποφλου-τθλ.: 210-5565618 ι κα 
Βίκυ Παςιοποφλου –τθλ.: 210-5565613. 

 
 

Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 27-1-2017 και ϊρα 
16:30ϋ. 

 
τθν περίπτωςθ αποςτολισ τθσ εν λόγω προςφοράσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ωσ 
θμερομθνία κατάκεςθσ  λογίηεται θ  θμερομθνία τθσ  ταχυδρομικισ ςφραγίδασ. 
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 Σο άνοιγμα & θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σετάρτθ 01.02.17 & Πζμπτθ 
02.02.2017 από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ ςτο Δθμαρχείο Ελευςίνασ ςτον 2ο όροφο. 

 Η   αξιολόγθςθ   των υποψθφίων εταιρειϊν κα γίνει   από τθν   Επιτροπι Αξιολόγθςθσ,   θ 
οποία αποτελείται από τα μζλθ του Δ.. τθσ Ανωνφμου Εταιρείασ   με τθν επωνυμία 
ΕΛΕΤΙΝΑ 2021. 

 

 Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ  ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό και ενθμερϊνει τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ 
ΕΛΕΤΙΝΑ 2021 Α.Ε. για   τθν αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των προςφορϊν των 
διαγωνιηομζνων  εταιρειϊν παροχισ Τπθρεςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, που ζχουν υποβάλλει 
ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα δεν ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 
 Η απόφαςθ του Δ. τθσ   Ελευςίνα 2021 Α.Ε ωσ ανακζτουςασ αρχισ κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ θλεκτρονικά και τθλεφωνικά. τθν επικρατζςτερθ εταιρεία απευκφνεται 

πρόςκλθςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  ανάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου . 
 

Προχπολογιςμόσ  
 

Η αμοιβι τθσ   αναδόχου εταιρείασ για τθ διαδικαςία επιλογισ  του Διευκφνοντα υμβοφλου 

(CEO)  τθσ  ΕΛΕΤΙΝΑ  2021  Α.Ε.,  ορίηεται  ζωσ  του  ποςοφ  των  13.893,00  ευρϊ,    το  οποίο 

αντιςτοιχεί ςε τρεισ μθνιαίουσ μιςκοφσ Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου. 
 

 
Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ και να 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ, elefsina.gr & ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
τθσ  ΕΛΕΤΙ 2021 eleusis2021.eu.  

 

 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 

 

 

 

     ΣΟΤΚΑΛΑ  ΓΕΩΡΓΙΟ 
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