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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 20η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 923/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 95362 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 04-04-2019. 
 
Η επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του παρακάτω θέματος λόγω της 
επικείμενης διοργάνωσης στις 7 Απριλίου γεγονός το οποίο η Υπηρεσία μας πληροφορήθηκε μόλις στις 
3 Απριλίου. 

 
Θέμα 3ο  

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή 
υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Kallithea Run 2019, με ημερομηνία διεξαγωγής την 7η 
Απριλίου 2019, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 8.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Βρύνα Φωτεινή  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1.  Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 
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(ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του  
άρθρο 6, περίπτωση 14, το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και το Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/τ.Α/19-8-2018) και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) 
και την υπ’ αριθ.  109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και 
την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 
τροποποίησης –επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» και ισχύει. 

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010). 

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-03-2014) 

6. Το Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 
129/τ.Α΄/17-10-2015). 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ A΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

9. Την υπ’αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β΄/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

10. Την με αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«Εκλογή  Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

11. Την  υπ’ αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ.79075/12-4-2017(ΦΕΚ 176/τ.ΥΟΔΔ) 
όμοια .  

12. Την υπ’αριθ.οικ.130459/2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως ισχύει.  

13. Την υπ’ αριθμ. 99/2017(ΑΔΑ:6ΠΕΨ7Λ7-0ΗΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία συστήνει την Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οποία μεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητές του στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

14. Την  αριθ. 803/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, καθώς των 
γνωμοδοτικών επιτροπών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής(ΑΔΑ: 9ΙΕ07Λ7-
ΒΓ5).. 
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15. Το  υπ΄αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

16. Tην υπ’ αριθ. 349/29-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής(ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), αναφορικά με την  Έγκριση του Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας 
Αττικής  οικονομικού έτους 2019. 

17. Την υπ’ αριθ. 162/2017(ΦΕΚ/1718/Β/17) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην  
Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής . 

18. Την  υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής  με θέμα :“ Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας  Αττικής ”.  

19. Την  αριθ. 16/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΕΒ7Λ7-Α9Ι) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
θέμα «Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
για το 2019, το από 27-03-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής 
της διοργάνωσης «Kallithea Run 2019»  με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές οι προδιαγραφές 
για την εν λόγω διοργάνωση και το υπ’αριθ. οικ.87990/28-03-2019 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προς τη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών με θέμα :» Πολιτιστικά έτους 2019» με το οποίο διευκρινίζεται ότι η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη για την εν λόγω διοργάνωση ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

20. Την με αριθ. 659/2019 (ΑΔΑ:9ΩΞ67Λ7-HΓA) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωση για τις πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις έτους 2019 της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών . 

21. Την υπ’ αριθ. 75038/14-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΡ9Ι7Λ7-ΞΝΛ, ΑΔΑΜ:19REQ004616321) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ύψους 153.057,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον 
ΚΑΕ 084401 «Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσειων» του Ε.Φ. 04.702 
του οικ. έτους 2019 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1944 
(ΑΑ βεβ: 1751) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος  Δημοσιονομικού 
Ελέγχου., της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

22. Την υπ’ αριθ. 92634//2-4-19  πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας  

23. Τις υπ’ αριθ. : 93925/3-4-2019, 93912/3-4-2019 και 93919/3-4-2019 υποβληθείσες οικονομικές  
προσφορές  των  επιχειρήσεων «GUARANTEE», « OLYMPUS» και «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. 
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ», αντιστοίχως, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και έχουν ως κάτωθι:          

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

χωρίς Φ.Π.Α.  
Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

93925/3-4-
2019 

“GUARANTEE” 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 
KΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 

8.000,00€ 1.920,00€ 9.920,00€ 

93912/3-4-
2019 

«OLYMPUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΕΠΑΘΛΑ» 

 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ 
7.900,00€ 1896,00€ 9.796,00€ 

93919/3-4-
2019 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 8.500,00€ 2.040,00€ 10540,00€ 

24. Το γεγονός ότι  η υπ’αριθ. 93912/3-4-2019 οικονομική προσφορά της επιχείρησης  «ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 
ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ» με δ.τ «OLYMPUS  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ», είναι η οικονομικότερη από άποψη  
τιμής  σε ευρώ, εντός της προϋπολογισθείσας  δαπάνης και επιπρόσθετα είναι η μοναδική στην 
οποία υπεβλήθησαν από την επιχείρηση τα κάτωθι δικαιολογητικά εν ισχύ : αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και  αντίγραφο 
ποινικού μητρώου  του επιχειρηματία, σύμφωνα με τους όρους της υπ’αριθ. 92634/2-4-19  
πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται  
     να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για:         

 
Την απευθείας ανάθεση κατά το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την κάλυψη δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσιών ( κατασκευή-προμήθεια μεταλλίων και αθλητικής ένδυσης ) για τη 
διεξαγωγή της εκδήλωσης KALLITHEA RUN 2019 (με ημερομηνία διεξαγωγής 07/04/2019), 
στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ» και διακριτικό τίτλο 

ΑΔΑ: ΩΡΞΒ7Λ7-ΥΤΚ



 4 

«OLYMPUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ», που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 40, 
Τκ 18533, με ΑΦΜ 121289286  και Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Τηλ. 2155408840, e-mail: 
epathlaolympus@gmail.com,  στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 7.900,00€ 
χωρίς ΦΠΑ και 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
 

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της αναδόχου επιχείρησης. O ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ανωτέρω 
υπηρεσίες, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και των όρων που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 
92634//2-4-19  πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας  και  σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.  93912/3-4-19 υποβληθείσα  οικονομική προσφορά του. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-
08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής .  
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401  και τον  Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας  Αττικής για το            έτος 2019. 

 
 

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

 
Την απευθείας ανάθεση κατά το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την κάλυψη δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσιών ( κατασκευή-προμήθεια μεταλλίων και αθλητικής ένδυσης ) για τη 
διεξαγωγή της εκδήλωσης KALLITHEA RUN 2019 (με ημερομηνία διεξαγωγής 07/04/2019), 
στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ» και διακριτικό τίτλο 
«OLYMPUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ», που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 40, 
Τκ 18533, με ΑΦΜ 121289286  και Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Τηλ. 2155408840, e-mail: 
epathlaolympus@gmail.com,  στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 7.900,00€ 
χωρίς ΦΠΑ και 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της αναδόχου επιχείρησης. O ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ανωτέρω 
υπηρεσίες, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και των όρων που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 
92634//2-4-19  πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας  και  σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.  93912/3-4-19 υποβληθείσα  οικονομική προσφορά του. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-
08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής .  
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401  και τον  Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας  Αττικής για το έτος 2019. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
 

 

ΑΔΑ: ΩΡΞΒ7Λ7-ΥΤΚ
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