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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 54504/17-08-2020 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 39 της 07-08-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
499/2020 

Περίληψη απόφασης 
Α.Ε.Η.Δ. 1ο:Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου»Έργα υποδομής 
διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών», Υποέργο: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων». 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και 
ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος 
και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 03-08-2020 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπουρνιάς Χαράλαμπος           
 2 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Ζωάνος Κυριάκος                
 4 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μάντικας Δημήτριος             
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καλογεράκης Παύλος             
 2 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 3 Μυριαγκός Βασίλειος            
 4 Βουρνούς Εμμανουήλ             
  

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
 

Τέθηκαν για συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης δεκαπέντε (13)  θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη 
απόφαση συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:  
1ο : Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", Υποέργο: "Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων". 
2ο: Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του δημοτικού έργου: "Επισκευή, 
συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ομηρούπολης 2020". 
3ο:Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του δημοτικού έργου: "Εποπτεία και 
συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών 2020". 
4ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής για την ανάθεση κατασκευής 
του έργου με τίτλο: "Επισκευή ,συντήρηση, διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αγίου Μηνά 2020". 
5ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.  
6ο:  Εξειδίκευση Πίστωσης : "Κατανομή γ΄ δόσης έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων". 
7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του δημοτικού έργου: "Επισκευαστικές 
εργασίες σιντριβανιού  Ν. Πλαστήρα ΔΕ Χίου". 
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8ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια - εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης". 
9ο: Ανάθεση εργασίας: " Συντήρηση πρασίνου σχολικών αυλών Δήμου Χίου έτους 2020". 
10ο: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας : "Συντήρηση μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού 
παραλιών Δήμου Χίου". 
11ο: Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη "Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για 
την ασφαλή διέλευση των μεταναστών" 
12ο: Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη "Επισκευή Ελαστικού τάπητα στίβου 
Δημοτικού σταδίου Χίου". 
13ο: Αποδοχή δωρεάς οχήματος από την ΔΙΑΝΟΧ.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι,  
Τα θέματα από το 1 έως 4 και από το 7 έως 10 αφορούν αναγκαία έργα των οποίων η έγκριση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή τους.  
Το 5ο αφορά την έγκριση απόφασης του ΔΛΤ Χίου, για την  τροποποίηση προϋπολογισμού του και είναι 
αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.  
Το 6ο αφορά την κατανομή γ δόσης από τους ΚΑΠ, η οποία πρόκειται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες των 
σχολείων.  
Για το 11ο και το 12ο θέμα υφίστανται καταληκτικές ημερομηνίες.  
Το 13ο θέμα αφορά δωρεά αυτοκινήτου που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.  
 
Ο κ. Ζωάνος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. λόγω προσωπικού κωλύματος.  
Ο κ. Σαραντινός αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά 
τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.  
Ο κ. Μάντικας συμμετείχε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Α.Ε.Η.Δ. 1ο:Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου»Έργα υποδομής 
διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών», Υποέργο: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων». 
Με την παρ.3 του αρθ.75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:  
"Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι 
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 
λαμβάνει απόφαση, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανόμενων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα αναγραφόμενα στην αριθ. 51162/03-08-
2020 πρόσκληση.  
 
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά <Έγκριση 1ου πρακτικού 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", 
Υποέργο: "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων">. 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της, τις διατάξεις του Νόμου 4555/2018, το περιεχόμενο του 
θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, 
λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά την <Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου 
"Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", Υποέργο: "Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων">. 
 
Στη συνέχεια τέθηκαν υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής οι αριθ. 51201/04-08-2020 εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου "Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", Υποέργο: 
"Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων"  & 51193/03-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι 
οποίες αναφέρουν τα παρακάτω:  
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Α.  
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τον διεξαχθέντα ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 90253 ανοικτό διαγωνισμό για την 
εκτέλεση του έργου: "Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", Υποέργο: 
"Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων", και παρακαλούμε για την έγκρισή του.  
 

1° ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: "ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ     ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ,ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΡΩΝ" 

υποέργο: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ" προϋπολογισμού 1.068.376,07€(χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
Στην Χίο σήμερα 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι 
Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 
1   Κυριακώδη Αντιγόνη   Πρόεδρος Ε.Δ.   ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Χίου, αποσπασμένη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
2   Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης   Μέλος Ε.Δ.   ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Η. Ν. Ψαρών 
3   Πατελίδας Ιωάννης   Μέλος Ε.Δ.   ΤΕ Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 'Έργων της Π.Ε. 
Χίου 
4   Αλοίμονου Βασιλεία   Μέλος Ε.Δ.   ΠΕ Γεωλόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου 
5   Ντομάτας Ισίδωρος   Μέλος Ε.Δ.   Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου 
6   Κράκαρης Εμμανουήλ   Μέλος Ε.Δ.   Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 
7   Σταμούλας Αριστοτέλης   Μέλος Ε.Δ.   Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Χίου 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την 139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Χίου και λήφθηκε βάσει των:  
1.   από 21/01/2020 Πρακτικού Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ 
2.   Mε αρ. πρωτ 61/05-02-2020 ορισμού εκπροσώπου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου 
3.   Mε αρ. πρωτ 1101/29-01-2020 ορισμού εκπροσώπου του ΤΕΕ, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 
4.   Με αρ. πρωτ 1/11-01-2020 ορισμού εκπροσώπου του Συνδέσμου Εργοληπτών Χίου 
συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης του έργου του τίτλου, που 
εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.  
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ3Γ3ΩΗΝ-Η0Ψ) και η Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006699364 2020-05-13). Η Περίληψη 
Διακήρυξης, η Διακήρυξη, καθώς και το πλήρες τεύχος του Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης της μελέτης 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr).  
Ο παρών ανοικτός Διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αύξοντα αριθμό συστήματος 
90253.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.  
Κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  
Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμό εισηγείται προς την Οικονομική 
Επιτροπή όπως κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό.  
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (1ο Πρακτικό) θα 
διαβιβασθεί, δια του υποσυστήματος προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.  
 
Β.  
Σύμφωνα με το από 31/07/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ""Έργα 
υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών" υποέργο: "Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων", μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (27/07/2020) δεν είχε υποβληθεί καμία 
προσφορά δια του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, μέσω του οποίου διεξάγεται ο 
διαγωνισμός. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 18 της αναλυτικής 
διακήρυξης του έργου: "Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
"ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
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δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.".  
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του 
έργου του θέματος. Δεδομένου ότι το έργο δημοπρατείται με το σύστημα του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και 
κατά συνέπεια απαιτείται να έχει προηγηθεί η σχετική προεργασία σύνταξης φακέλου προσφοράς από τους 
προσφέροντες, προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ημερομηνίες:  
"   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  προτείνεται να οριστεί η 
25/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  
"   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 01/10/2020 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  
Κατά τα λοιπά προτείνεται να ισχύσουν οι όροι διακήρυξης του έργου που έχουν εγκριθεί με την 139/2020 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου και ο διαγωνισμός να διεξαχθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού που έχει ορισθεί με την ίδια 139/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις εισηγήσεις, την αριθ. 139/2020 απόφασή της, τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν.4623/19 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Α.  
- Εγκρίνει το από 31/07/2020 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τον διεξαχθέντα ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 90253 ανοικτό διαγωνισμό για την 
εκτέλεση του έργου: "Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών", Υποέργο: 
"Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων", σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος διότι κατά την 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας.  
 
Β.  
Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος. Δεδομένου ότι το έργο δημοπρατείται με 
το σύστημα του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και κατά συνέπεια απαιτείται να έχει προηγηθεί η σχετική 
προεργασία σύνταξης φακέλου προσφοράς από τους προσφέροντες, εγκρίνονται οι ακόλουθες ημερομηνίες:  
- Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 25η/09/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.,  
- Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01η/10/2020 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι διακήρυξης του έργου που έχουν εγκριθεί με την 139/2020 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που 
έχει ορισθεί με την ίδια 139/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μαμουνή. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 499/2020 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 17-08-2020 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 

ΑΔΑ: ΩΡΧΖΩΗΝ-Τ3Α
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