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90/2020 
από το πρακτικό της 16ης/30.07.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς 

στην ΔΕΥΑ Αγιάς, για την επίβλεψη μελετών με απευθείας ανάθεση. 

 

 

Σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 17:00, στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε 

σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

6822/26.07.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 1ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς 

στην ΔΕΥΑ Αγιάς, για την επίβλεψη μελετών με απευθείας ανάθεση. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς με το από 24/07/2020 έγγραφό της ζητά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας να 

υποστηρίξει τεχνικά την Δ.Ε.Υ.Α. για την υλοποίηση δράσεων και έργων με την επίβλεψη των 

απαραίτητων μελετών που έχουν σχέση με έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αφού η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς 

στερείται οργανωμένης τεχνικής υπηρεσίας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ωρίμανση έργων 

προκειμένου να υποβληθούν προς χρηματοδότηση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ Αγιάς διαθέτει μόνο ένα τεχνικό υπάλληλο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 

συγκρότηση Τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην επίβλεψη μελετών για την ωρίμανση έργων 

που στην συνέχεια θα υποβληθούν για χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Από την άλλη ο Δήμος 

Αγιάς διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει την ΔΕΥΑ Αγιάς για την 

επίβλεψη τεχνικής μελέτης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ΔΕΥΑ θα διαθέσει τον τεχνικό 

της υπάλληλο στο Δήμο Αγιάς που θα απασχοληθεί και θα συνεργαστεί για την υλοποίηση της επίβλεψης 

των μελετών που έχουν σχέση με τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 

Το θεσμικό πλαίσιο για την για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς στην ΔΕΥΑ 

Αγιάς αποτελεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 

όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη ΠΣ. 

 

Ειδικότερα στην παρ 1.α του άρθρου 100 προβλέπεται: «α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 

προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του 

άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι 

φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 

Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α ………….. μπορούν να 

συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με 

την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), μεμονωμένα ή από κοινού. ………. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Oι προγραμματικές συμβάσεις 

όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 κγ. και 100 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- το από 24/07/2020  έγγραφο της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας 

1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, για χρήση 

«δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς στην ΔΕΥΑ Αγιάς για την επίβλεψη μελετών με 

απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

2. Να ορίσετε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς, με τους αναπληρωτές τους, για την 

παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς, κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου εγγράφου για την σύναψη της 

προγραμματικής σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 κγ. και 100 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- το από 24/07/2020   έγγραφο της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, για χρήση 

«δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς στην ΔΕΥΑ Αγιάς για την επίβλεψη μελετών με 

απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

 

2. Ορίζουμε δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση 

της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής: 

- Σκαρκάλης Χρήστος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Μπαρμπέρη Πέτρο Αντιδήμαρχο. 

- Ντάγκας Νικόλαος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Κρανιώτη Ευάγγελο Αντιδήμαρχο 

 

3. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιδήμαρχο Αγιάς, Μπαρμπέρη Πέτρο (Αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς), για 

την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 
 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Ιωάννης Αναστασίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η6ΑΩ6Ι-115



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ 

Προγραμματικής Σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής 

υπηρεσίας για την επίβλεψη μελέτης  

με απευθείας ανάθεση 
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Προγραμματική Σύμβαση για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας 
από το Δήμο Αγιάς στην ΔΕΥΑ Αγιάς για την επίβλεψη μελετών 
με απευθείας ανάθεση 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(Άρθρο 100 Ν. 3852/2010) 

 

Στην Αγιά, σήμερα …/…/2020 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 

συμβαλλόμενοι:  

1. Η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ που εδρεύει στην Σωτηρίτσα και εκπροσωπείται κατά το 

νόμο από τον Γκουντάρα Αντώνιο, Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Αγιάς  (1ος 

συμβαλλόμενος - κύριος της τεχνικής μελέτης).  

2. Ο Δήμος Αγιάς που εδρεύει στην Αγιά και εκπροσωπείται κατά νόμο από 

τον αντιδήμαρχο Μπαρμπέρη Πέτρο, αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς, (2ος 

συμβαλλόμενος) 

λαμβάνοντας υπόψη : 

1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 

(Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικά των άρθρων 44 και 118.  

3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη της ΔΕΥΑ Αγιάς να υποστηριχθεί 

από το Δήμο Αγιάς για την επίβλεψη τεχνικών μελετών με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

4) Την αριθμ. ……../2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την 

ΔΕΥΑ Αγιάς 

5) Την αριθμ. ……../2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το 

Δήμο  Αγιάς   
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Σελίδα 6 από 8 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επίβλεψης τεχνικών μελετών σε 

έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη 

Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στο Δήμο Αγιάς, ο οποίος διαθέτει την 

απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει την ΔΕΥΑ 

Αγιάς  στην επίβλεψη τεχνικών μελετών 

Άρθρο 1  

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας στα πλαίσια της επίβλεψης τεχνικών 

μελετών σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης , στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Άρθρο 2  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ 

Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από τη ΔΕΥΑ Αγιάς (κύριο της τεχνικής μελέτης) 

καθώς και η οικονομική διαχείριση. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα της 

ΔΕΥΑ Αγιάς (κυρίου της τεχνικής μελέτης). 

Ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του να ασκήσει το ρόλο της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για τις τεχνικές μελέτες κατά τη διάρκεια της επίβλεψης 

τους. Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την 

επίβλεψη των τεχνικών μελετών είναι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, το οποίο 

θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας ο Δήμος Αγιάς 

(2οςσυμβαλλόμενος) αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) 

υπηρεσίας με στελέχη του για την επίβλεψη των παραδοτέων, μέχρι και την οριστική παραλαβή 

των τεχνικών μελετών, σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Η ΔΕΥΑ Αγιάς (Κύριος των τεχνικών μελετών) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων 

οργάνων της αναθέτουσας αρχής για την διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης με 

τον ανάδοχο. Επίσης ορίζεται ότι το μοναδικό τεχνικό στέλεχος της ΔΕΥΑ (Παράρτημα Ι), είναι 

επιφορτισμένο με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 
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Σελίδα 7 από 8 

Άρθρο 3  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική 

παραλαβή των τεχνικών μελετών.  

Άρθρο 4  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τις αποφάσεις των 

συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται 

από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την 

εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Αγιάς (Κυρίου της 

τεχνικής μελέτης). Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από 

τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:  

• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 

εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή 

της.  

• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που 

αφορούν την πορεία της.  

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, ορίζεται η συχνότητα 

υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ’ αυτή η 

ανάγκη ύπαρξής του. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς είναι 

υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς την ΔΕΥΑ Αγιάς (Κύριο της τεχνικής μελέτης) σχετικά 

με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί. 

 

Άρθρο 5 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας 

πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Συμβουλίων των 

συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες, σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης 

που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Αγιάς 

(κύριος της τεχνικής μελέτης) . 
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Άρθρο 6 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 

τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 

υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου της τεχνικής μελέτης που διατίθενται στη Διευθύνουσα υπηρεσία 

για την Υλοποίηση της παρούσας. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

στελέχους 

Φορέας από τον 

οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην 

υλοποίηση της 

Σύμβασης 

1 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΣΑ 

 

 

ΑΔΑ: 6Η6ΑΩ6Ι-115


		2020-08-11T08:16:24+0300
	Athens




