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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3080/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 05-12-2019. 
 

Θέμα 42ο  
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» αναδόχου 
Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «SIGMA 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Μελάς Σταύρος  

 Αγγέλης Σπυρίδων  

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
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  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

  
Έχοντας υπόψη:  

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

2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τα άρθρα 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. 

4. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης. 
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-102/30-09-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 584828/01-10-19) έγγραφο του 

Αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. 
7. Το Πρακτικό της 15ης συνεδρίας της 11-10-2019 του Τεχνικού Συμβουλίου (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 

604449/11-10-2019, Δ.Τ.Ε.Π.Α. 665072/24-10-2019) με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο 
ομόφωνα εξέφρασε τη θετική του γνώμη για την παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου 
της μελέτης του θέματος μέχρι την 5-3-2021.  

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3583/3-12-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 794130/4-12-2019) προέγκριση τροποποίησης 
νομικής δέσμευσης της μελέτης του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής, στην οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής 
προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 5-3-2021.  

 
Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία: 

1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1766/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής ανετέθη η εκπόνηση της μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ" στη σύμπραξη των γραφείων 
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε. (Υδραυλική μελέτη, Στατική Μελέτη, 
Τοπογραφική Μελέτη, Η/Μ Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη) SIGMA 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε (Υδραυλική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη). 

2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής 
υπογράφηκε στις 10/09/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ2Η7Λ7-8ΧΑ), συνολικής δαπάνης αμοιβής 
2.404.436,79 € που με το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 2.981.501,62 €, με συνολική προθεσμία 
εκπόνησης μελέτης 24 μήνες. Η Μελέτη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ0851 / Κωδικός Ενάριθμου 
2017ΕΠ08510010. 

3. Με την με αρ. πρωτ. 197088/25-10-2018 (ΑΔΑ 6ΑΡΨ7Λ7-54Θ) απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια 
εκπόνησης των μελετών του 1ου Σταδίου μελέτης, για το οποίο, μεταξύ άλλων, δόθηκε εντολή 
έναρξης, ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία της εντολής. 

4. Με το υπ’ αρίθμ. οικ. 216713/02-11-2018 δόθηκε εντολή έναρξης εκπόνησης μελετών του 1ου 
και 2ου Σταδίου. 

5. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39955/07-02-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ ζητήθηκε η υποβολή σχεδίου 
Συγκριτικού Πίνακα λαμβάνοντας υπόψη σχετική αλληλογραφία.  

6. Με το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-056/20-02-2019 (αρ. πρωτ. Περιφέρειας Αττικής: 53376/20-02-
2019) υπεβλήθη σχέδιο Συγκριτικού Πίνακα από τον ανάδοχο. 
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7. Με την με αρ. πρωτ. 90862/01-04-2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ: ΨΨΛ07Λ7-09Α) εγκρίθηκε η 
παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις μήνες 
χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός ούτε ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης. 

8. Στις 04/04/2019 κατά την 6η Συνεδρία/Θέμα 1ο το ΣΔΕΠΑ εξέφρασε θετική γνώμη για τον 1ο ΣΠ 
και την 1η ΣΣ της μελέτης. 

9. Με την με αρ. πρωτ. 344163/02-07-2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η παράταση της 
καθαρής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες της Υδραυλικής προμελέτης (έργα ανάσχεσης Δ1.3, 
Δ2.4, Δ3.4, Φ5), της Η/Μ προμελέτης (έργα ανάσχεσης Δ1.3, Δ2.4, Δ3.4), της Υδραυλικής 
προμελέτης διευθέτησης (Κοιμητηρίου Πετρούπολης, Ν Κλάδος-ΒΑ Κλάδος- ΒΔ Κλάδος 
Καματερού), της Μελέτης οριοθέτησης  ρεμάτων (Κοιμητηρίου Πετρούπολης, Ν Κλάδος-ΒΑ 
Κλάδος- ΒΔ Κλάδος Καματερού), του ελέγχου επάρκειας υφιστάμενων έργων, των 
Γεωτεχνικών ερευνών και αξιολόγησης (νέα έργα), της Γεωτεχνικές έρευνες και αξιολόγηση 
(νέα έργα), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

10. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-082/02-07-2019 έγγραφο (αρ. πρωτ. Περιφέρειας Αττικής: 
342527/02-07-2019) υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο τα τμήματα εκείνα της μελέτης (υδραυλική 
προμελέτη, γεωλογική, γεωτεχνική) για τα οποία κατέστη δυνατή η εκπόνησή τους, εν αναμονή 
έγκρισης Συγκριτικού Πίνακα. 

11. Με την υπ’ αρ. 2021/05-08-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΡΣ7Λ7-Γ1Τ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠ και η 1η ΣΣ της μελέτης. 

12. Στις 28/08/2019 υπογράφηκε μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής η 
σύμβαση ανάθεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 220.874,37 € (πλέον ΦΠΑ). 

13. Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-102/30-09-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 584828/01-10-19) έγγραφο του ο 
ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. 

14. Με το Πρακτικό της 15ης συνεδρίας της 11-10-2019 του Τεχνικού Συμβουλίου (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. 
604449/11-10-2019, Δ.Τ.Ε.Π.Α. 665072/24-10-2019) το Τεχνικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέφρασε 
τη θετική του γνώμη για την παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου της μελέτης του 
θέματος μέχρι την 5-3-2021.  

15. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3583/3-12-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 794130/4-12-2019) προέγκριση 
τροποποίησης νομικής δέσμευσης της μελέτης του θέματος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής 
προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 5-3-2021.  

 

Αιτιολόγηση: 

Έχοντας υπόψη: 

 Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης. 

 Την ανάγκη σύνταξης 1ου ΣΠ και 1ης ΣΣ, προκειμένου να συμπεριληφθούν μεταβολές 
που καθίστανται απαραίτητες για την εξασφάλιση της αρτιότητας, λειτουργικότητας και 
υλοποιησιμότητας του μελετούμενου έργου, βάσει του άρθρου 186 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016.  

 Το γεγονός ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από την παράδοση τμημάτων της μελέτης (υπ’ 
αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-082/02-07-2019 έγγραφο αναδόχου / αρ. πρωτ. Περιφέρειας Αττικής: 
342527/02-07-2019) έως την έγκριση 1ου ΣΠ - 1ης ΣΣ ανέρχεται σε ένα (1) μήνα. 

 Το γεγονός ότι ο χρόνος εκπόνησης των μελετών του 1ου Σταδίου που περιλαμβάνονται 
στον 1ο ΣΠ - 1η ΣΣ ανέρχεται, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο (συμβατικό) χρόνο 
εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών της Αρχικής Σύμβασης, σε πέντε (5) μήνες. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Οι 
προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με 
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση 
της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν η 
καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης 
ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.». 

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, 
χωρίς οποιαδήποτε υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται η παράταση της συνολικής συμβατικής 
προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 05/03/2021. Στο χρονικό 
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διάστημα αυτό περιλαμβάνεται παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης των Σταδίων 1 (έως τις 
05/01/2020) και 2 (έως τις 05/02/2020) της μελέτης, ο οποίος χρόνος ανέρχεται σε πέντε μήνες 
από την ημερομηνία έγκρισης 1ου ΣΠ - 1ης ΣΣ. 

 

Και επειδή: 

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται 
με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες 
πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις 
περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν 
η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή 
συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.». 
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης. 
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο νόμος. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 
ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 
αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» κατά 6 μήνες (ήτοι έως τις 05/03/2021), συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης του καθαρού χρόνου εκπόνησης των Σταδίων 1 (έως τις 05/01/2020) και 2 (έως τις 
05/02/2020) της μελέτης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 
ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 
αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» κατά 6 μήνες (ήτοι έως τις 05/03/2021), συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης του καθαρού χρόνου εκπόνησης των Σταδίων 1 (έως τις 05/01/2020) και 2 (έως τις 
05/02/2020) της μελέτης. 
 

 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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