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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2960/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-
2018. 
 

Θέμα 69ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000,00 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. Σμύρνης.  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 196046/10-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών ΠΕ Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376, ότι για την   παρούσα 
σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων. 
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3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/ Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Aπόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕK3051/Β’/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» και την Απόφαση του του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
αρ. 37419/13479/11-05-2018 (ΦΕΚ.1661/Β’/11-05-2018) «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του  
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της 
Ερμηνευτικής  Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
A. IΣΤΟΡΙΚΟ 

1.    Η μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συντάχθηκε με μέριμνα 
του Δήμου Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 94/2015 απόφαση του Δήμου.  
2. Με την υπ΄αριθμ. 1742/29-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις 
εφημερίδες και η σύσταση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το εν θέματι έργο. 
3. Με την υπ’ αριθμ. 1900/1-09-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής διαγωνισμού για το εν θέματι έργο. 
4. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη του έργου διενεργήθηκε στις 13-09-2016. Με τις υπ. αρ. 
πρωτ. 182107/03-10-2016 και 184550/06-10-2016 αναφορές του προέδρου της επιτροπής του 
διαγωνισμού του έργου υποβλήθηκαν αντίστοιχα το από 03-10-2016 1ο πρακτικό διαγωνισμού του 
έργου και ο φάκελος δημοπρασίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή.  
5. Με την υπ΄αριθμ. 2349/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έγινε 
κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου. Με 
την εν λόγω απόφαση έγινε εξουσιοδότηση της ΔΤΕΠΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης. 
6. Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με την ως άνω υπ. αρ. 2349/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινοπραξία των εταιρειών «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ 
ΑΤΕ» και «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,06% που αντιστοιχεί σε 
συνολική δαπάνη: 1.350.558,25€, ήτοι δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα): 1.085.922,22€, 
απολογιστικά 3.163,32€, αναθεώρηση 74,34€ και ΦΠΑ 24,00% 261.398,37€. 
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου με την υπ΄αριθμ. 
9/2017 πράξη των από 11 και 25 Ιανουαρίου συνεδριάσεων του Ε΄ Κλιμακίου του. 
8. Στις 15-05-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της Κοινοπραξίας των εταιρειών «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» και «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τεσσάρων (24) μήνες ήτοι έως τις 15-05-
2019. 
9. Με την υπ΄αριθμ. 110283/01-06-2017/ΔΤΕΠΑ απόφαση της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής ενεκρίθη το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
10. Με την υπ’ αριθμ. 159408/28-07-2017/ΔΤΕΠΑ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής ενεκρίθη το 1ο Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου, χωρίς παράταση της 
συνολικής προθεσμίας. 
11. Με το υπ’ αριθμ. 195921/28-09-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του ο ανάδοχος ενημέρωσε την Δ/σα 
υπηρεσία για τις απόψεις του σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των γρανιτών στο έργο (επί 
υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος) και την επεξεργασία αυτών (αδροποίηση). 
12. Με το υπ’ αριθμ. 195921/20-10-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό της η Δ/σα υπηρεσία ενημέρωσε το Δήμο 
για τις απόψεις του αναδόχου και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του ως μελετητή και κυρίου του έργου. 
13. Με το υπ’ αριθμ. 234248/10-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε διευκρινίσεις για 
τις πλάκες επίστρωσης των πεζοδρομίων του έργου (ως προς το υλικό τους). 
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14. Με το υπ’ αριθμ. 234248/14-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό της η Δ/σα υπηρεσία ζήτησε από το Δήμο 
να γνωμοδοτήσει ως προς το υλικό επίστρωσης που τελικά θα επιλεγεί, ως μελετητής και κύριος του 
έργου. 
15. Με το υπ’ αριθμ. 239474/16-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του ο Δήμος Ν. Σμύρνης απαντά στα 
ανωτέρω έγγραφα. 
16. Με το υπ’ αριθμ. 239474/23-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό της η Δ/σα υπηρεσία ζήτησε από το Δήμο 
επιπλέον διευκρινίσεις και τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση των υλικών και του τρόπου 
επίστρωσής τους στο έργο. 
17. Με το υπ’ αριθμ. 247271/28-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό του ο Δήμος Ν. Σμύρνης, απαντά στα 
ανωτέρω και ουσιαστικά οριστικοποιεί την επιλογή του είδους των πλακών και των αποχρώσεων τους, 
και της επεξεργασίας τους.  
18. Με το υπ’ αριθμ. 247271/28-11-2017/ΔΤΕΠΑ έγγραφό της η Δ/σα υπηρεσία ενημέρωσε τον 
Ανάδοχο για τα ανωτέρω. 
19. Ο ανάδοχος  με την από 06-09-2018 επιστολή του (αρ. πρωτ. 170097/06-09-2018/ ΔΤΕΠΑ) 
αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6,5 μήνες, ήτοι μέχρι 30-11-2019. 
20. Η από 09-10-2018 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή. 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα εργολαβία αφορά την ανάπλαση δύο βασικών οδών του Δήμου της Ν. Σμύρνης, της οδού 
Ομήρου από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κ. Παλαιολόγου και την οδό Κ. Παλαιολόγου από την 
οδό Ομήρου έως την πλατεία Χρ. Σμύρνης συμπεριλαμβανομένης της νησίδας – Παλαιολόγου, Ιωνίας, 
Κυδωνιών – και των παρακείμενων σε αυτήν δύο ακόμη δρόμων Ιωνίας και Κυδωνιών. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 06/09/2018 επιστολή της, αιτείται παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου εξίμισι (6,5) μήνες, ήτοι έως τις 30/11/2019. 
Ο ανάδοχος επικαλείται διάφορους λόγους καθυστερήσεων οι οποίοι επιβάλουν την παράτασης της 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 6,5 μήνες, οι οποίοι είναι οι κάτωθι: 
1. Η τροποποίηση της αρχικής μελέτης και η απαιτούμενη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
για το έργο, πριν την έναρξη κατασκευής των εργασιών, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 98 
ημερών.  
2. Η ανάγκη κατασκευής νέας περίφραξης, καθώς η εξαρχής τοποθετημένη περίφραξη 
καταστρεφόταν από τους διερχόμενους, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 15 ημερών. 
3. Η ανάγκη εργασιών μεταφοράς δικτύων (ΕΥΔΑΠ, οπτικές ίνες), και η διαδικασία διερεύνησης  
κατασκευής των βυθιζόμενων κάδων σε νέες θέσεις, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 25 
ημερών (νότια πλευρά οδού). 
4. Η ανάγκη, κατόπιν αιτήματος του Δήμου, να μην εκτελείται καμία εργασία κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων 2017, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 17 ημερών. 
5. Η διακοπή των εργασιών του έργου από 22-01-2018 έως 15-02-2018, λόγω μη πληρωμής του 
1ου και του 2ου λογαριασμού, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 24 ημερών. 
6. Η αναμονή έγκρισης του υλικού επίστρωσης (γρανίτες) και του τρόπου τοποθέτησής του, για τα 
πεζοδρόμια του έργου, για την οποία ο ανάδοχος δεν αναφέρει συγκεκριμένες ημέρες καθυστέρησης. 
7. Η ανάγκη εργασιών μεταφοράς δικτύων (ΕΥΔΑΠ, οπτικές ίνες, φυσικό αέριο) στη βόρεια πλευρά 
οδού, για την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση 60 ημερών. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αναφέρει:  
1. Η τροποποίηση της αρχικής μελέτης και η απαιτούμενη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
για το έργο, περιλαμβάνεται στο από 28-07-2017 αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς παράταση 
στην ημερομηνία περαίωσης των εργασιών (15-05-2019). Συνεπώς ο 1ος λόγος παράτασης που 
επικαλείται ο ανάδοχος απορρίπτεται. 
2. Η τροποποίηση της αρχικής περίφραξης έγινε παράλληλα με τις εκτελούμενες εργασίες του 
έργου και δεν δημιούργησε καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών. Συνεπώς ο 2ος λόγος παράτασης που 
επικαλείται ο ανάδοχος απορρίπτεται. 
3. Η μετατόπιση των δικτύων στη νότια πλευρά της οδού Ομήρου δημιούργησε καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των έργων κατά 25 ημέρες, όπως προκύπτει από τα ημερολόγια του έργου και την επιτόπου 
διαπίστωση των επιβλεπόντων. Συνεπώς ο 3ος λόγος παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος γίνεται 
δεκτός. 
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4. Η διακοπή των εργασιών την περίοδο των Χριστουγέννων 2017, έχει ληφθεί υπόψη στο 
αναθεωρημένο  χρονοδιάγραμμα, χωρίς παράταση στην ημερομηνία περαίωσης των εργασιών (15-05-
2019). Συνεπώς ο 4ος λόγος παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος απορρίπτεται. 
5. Από την Υπηρεσία μας, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, έγινε δεκτή η διακοπή των εργασιών από  22-01-2018 έως 14-02-2018 
δηλαδή για 24 ημέρες και αποτελεί αιτία παράτασης του έργου κατά 24 ημέρες. Το αίτημα γίνεται 
αποδεκτό. 
6. Ο ανάδοχος με τις αρ. πρωτ. 195921/28-09-2017/ΔΤΕΠΑ και αρ. πρωτ. 234248/10-11-
2017/ΔΤΕΠΑ επιστολές του ζήτησε διευκρινήσεις για τα υλικά επίστρωσης των πεζοδρομίων και τον 
τρόπο τοποθέτησής τους. Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας μας με τον Δήμο, η τελική 
απάντηση από το Δήμο Ν. Σμύρνης, δόθηκε εγγράφως στην υπηρεσία μας στις 28-11-2017 (αρ. πρωτ. 
247271/28-11-2017/ΔΤΕΠΑ) και η τελική ενημέρωση του αναδόχου, έγινε εγγράφως αυθημερόν στις 28-
11-2017. Η καθυστέρηση που συντελέστηκε ήταν 63 ημέρες και αποτελεί αιτία παράτασης του έργου 
κατά 63 ημέρες. 
7. Η μετατόπιση των δικτύων στη βόρεια πλευρά της οδού Ομήρου δημιούργησε καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των έργων κατά 26 ημέρες, όπως προκύπτει από τα ημερολόγια του έργου και την επιτόπου 
διαπίστωση των επιβλεπόντων. Συνεπώς ο 7ος λόγος παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος γίνεται 
μερικώς δεκτός για 26 ημέρες. 
Συνεπώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί μερικώς με το αίτημα του αναδόχου για παράταση και 
εκτιμά ότι απαιτείται παράταση εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 
έως τις   30-09-2019. 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, η παράταση των εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερών, ήτοι έως τις 30-09-2019, 
είναι απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον 
του έργου.   
Κι επειδή : 
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Δημοσίων Έργων …» και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 48 περί παρατάσεων των προθεσμιών 
περαίωσης των έργων.  
2. Η αίτηση του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, στις 06-09-2018,  πριν την λήξη της 
συμβατικής προθεσμίας (15-05-2019).   
3. Ο εν λόγω χρόνος των εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερών είναι απαραίτητος για την άρτια και 
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και κρίνεται σκόπιμος για το συμφέρον του έργου.   
4. Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Αναδόχου στην παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 
των εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερών.  
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000,00 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. Σμύρνης. 
αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 30-
09-2019, δηλαδή κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημέρες, με αναθεώρηση. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000,00 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. 
Σμύρνης. αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
μέχρι 30-09-2019, δηλαδή κατά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημέρες, με αναθεώρηση. 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
 

ΑΔΑ: Ω9ΖΡ7Λ7-ΜΘΤ
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