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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.06.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4481 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

64/2020 
από το πρακτικό της 12ης/29.05.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αγωγών 

πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 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, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4313/25.05.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

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

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, 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. 
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Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αγωγών 

πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 26/2020 (ΑΔΑ: 99ΡΘΩ6Ι-39Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου και δεύτερου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας: 

Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών)  του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην 

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς, 

συνολικού προϋπολογισμού 11.615,08€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC006109886 2019-12-27. 

Β. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην 

Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς, η 

διαγωνιζόμενη επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ», γιατί η προσφορά της 

είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε  την υπ’ αριθ. 4013/14-05-2020 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στη διαγωνιζόμενη επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ», 

που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με την οποία καλούνταν να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.6.2. της υπ’ αριθ. 3373/10-04-2019 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4-2.2.5 αυτής. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και στον έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και συνέταξε το υπ’ αριθ. 4271/25-05-

2020 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης). 

 

Το υπ’ αριθ. 4271/25-05-2020 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

απόρριψη του προσωρινού αναδόχου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του 

ν.4412/16. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

 

ΑΔΑ: ΨΕΖ9Ω6Ι-1ΝΗ



Σελίδα 3 από 5 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 14065/27-12-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς,  

2. τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής, 

5. την υπ’ αριθ. 26/2020 (ΑΔΑ: 99ΡΘΩ6Ι-39Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, 

6. την υπ’ αριθ. 4013/14-05-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

7. το υπ’ αριθ. 4271/25-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης ) της αρμόδιας Επιτροπής, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 4271/25-05-2020 Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

αγωγών πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς,  

 

Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αγωγών 

πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 

στον Δ. Αγιάς, στην επιχείρηση με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 6.175,00€ συν 1.482,00€ (ΦΠΑ 24%) = 7.657,00€ (επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα 

επτά ευρώ), ως κάτωθι: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(μέτρα) 

Τιμή μονάδος 

(ευρώ) 

Χωρίς ΦΠΑ 

24% 

ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100 

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
1.900 3,25 6.175,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 6.175,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.482,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.657,00€ 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 5, 26, 27, 54, 116, 117 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την με αριθμό πρωτ.: 43902/24-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ4Δ465ΧΘ7-Α17) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας 

για αντιμετώπιση προβλημάτων  που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).», 

- την υπ’ αριθμ. 177/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΔΡΩ6Ι-06Ζ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 202/2019 

(ΑΔΑ: Ω28ΠΩ6Ι-ΝΥΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Αποδοχή και κατανομή 

χρηματοδότησης ποσού 150.000,00€  από το Υπουργείο Εσωτερικών για  αντιμετώπιση προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 136/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση 

εκτέλεσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: “Προμήθεια αγωγών 

πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης” και καθορισμό των όρων διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού», 

- την υπ’ αριθ. 26/2020 (ΑΔΑ: 99ΡΘΩ6Ι-39Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα 

Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 39/03-01-2020 (ΑΔΑ:96ΠΤΩ6Ι-ΩΜΧ) απόφαση του Διατάκτη Δήμου  Αγιάς με την 

οποία δεσμεύθηκε πίστωση 11.638,04€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.63.7131.04 του  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική 

Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. 

Αγιάς, 

- τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α 8, 

- τους όρους της υπ’ αριθμ. 14065/27-12-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

14084/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΞ0Ω6Ι-1ΜΑ) της περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου, 

- το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθ. 4271/25-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης ) της αρμόδιας Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθ. 4013/14-05-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 4271/25-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς,  

 

2. Κατακυρώνουμε του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αγωγών 

πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς, στην επιχείρηση με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ» - 

ΑΦΜ:111294694, με συνολική προσφερόμενη τιμή 6.175,00€ συν 1.482,00€ (ΦΠΑ 24%) = 

7.657,00€ (επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ), ως κάτωθι: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(μέτρα) 

Τιμή μονάδος 

(ευρώ) 

Χωρίς ΦΠΑ 

24% 

ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100 

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
1.900 3,25 6.175,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 6.175,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.482,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.657,00€ 

 

3. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα 

Μαρμαρίνης» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.63.7131.04 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 11.638,04€ με την 

υπ’ αριθμ. 39/03-01-2020 (ΑΔΑ:96ΠΤΩ6Ι-ΩΜΧ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη 

εκτέλεσης της προμήθειας καλύπτεται εξολοκλήρου από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών 

για  αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία. 

 

4. Η παρούσα να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΨΕΖ9Ω6Ι-1ΝΗ
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