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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 25/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 25o:  «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µεταβολές σχολικών 
µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το σχολικό Έτος 2017 – 2018». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/24-1-2017 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..24η Ιανουαρίου 2017.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 1952/20-1-2017.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανοίξεως κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη 
απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογηµένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος,  και Σώκου 
Ζωή (δικαιολογηµένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Η ∆.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 21ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
22ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος της Η.∆. 

 

17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
24.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
25.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
27.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
30.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 21ο θέµα προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 18ο θέµα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..25/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 25o: «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µεταβολές σχολικών 

µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το σχολικό Έτος 2017 – 2018». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..25ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κοκµοτός Βασίλειος για να προβεί στην 
εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοκµοτός Βασίλειος  είπε τα εξής: 
 
Σχετ.:  
1. Αρ. πρωτ. Φ.6/33565/22-11-2016 έγγραφο της ∆/νσης Π/θµιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής 

– Τµ. Εκπαιδευτικών Θεµάτων 
2. Αρ. πρωτ. 184954/Γ∆4/02-11-2016 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Σπουδών Π/θµιας και 
∆/θµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α' 147), των παρ. 
1, 2 και 4 του άρθρ. 5 του ν.4186/2013(Α΄193), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 59 του 
ν.4310/2014 (Α΄258) και το άρθρ. 5 του ν.4327/2015 (Α΄50) και των άρθρ. 4, 6 και 8, 34 παρ.1 
και 35 του ν. 3699/2008 (Α΄199) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
προβαίνει σε µεταβολές σχολικών µονάδων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, 
καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασµούς, µετατροπές) µε στόχο την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.  
 
Για τις µεταβολές των σχολικών µονάδων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µαθητών, η ορθή 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, η χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν οι 
µεταφερόµενοι µαθητές και οι κτιριακές υποδοµές µε στόχο τη δηµιουργία άρτιων, 
εξοπλισµένων και επαρκώς στελεχωµένων σχολικών µονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται µε σαφήνεια 
η ακριβής ονοµασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις 
ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης και να 
αναφέρεται ρητά εάν τα προτεινόµενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγµένα ή πρόκειται να 
ενταχθούν σε προγράµµατα χρηµατοδότησης, καθώς και ο προβλεπόµενος χρόνος 
παράδοσης του σχολείου.  
 
Στη διαδικασία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του αρθρ. 59 του Ν. 3966/2011 
(118 Α’), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να γνωµοδοτήσει επί των προτάσεων των 
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νοµού, για κάθε είδους σχολική µεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, 
συγχώνευση, υποβιβασµό, κατάργηση και µετατροπές). 
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Συγκεκριµένα, µε το υπ' αριθµ. Φ.6/33565/22-11-2016 έγγραφό της, η ∆/νση Π/θµιας Εκπ/σης 
Ανατολικής Αττικής προτείνει για το σχολικό έτος 2017-2018 τις παρακάτω µεταβολές, όπως 
τις έχουν καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστηµα Myshool: 
 

1. Την προαγωγή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου από 8/θέσιο σε 12/θέσιο 
2. Τον υποβιβασµό του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς από 8/θέσιο σε 6/θέσιο 

 
και ζητούν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει επί των παραπάνω προτάσεων, 
προκειµένου η γνωµοδότηση να διαβιβαστεί στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε. & 
∆.Ε. Αττικής. 
 
Πιο αναλυτικά, το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου διαθέτει 10 οργανικές θέσεις διδασκάλων µε 
πρόβλεψη 12 οργανικών θέσεων. Επίσης, τη δεδοµένη στιγµή φοιτούν 172 µαθητές και 
µελλοντικά ο αριθµός δύναται να αυξηθεί µέχρι τους 300 µαθητές. Τέλος, το εν λόγω δηµοτικό 
σχολείο έχει την έδρα του στους χώρους των πρώην “Εκπαιδευτηρίων Καργάκου”, µε 
δυνατότητα αύξησης των σχολικών αιθουσών από 10 σε 12. 
 
Αντίστοιχα, για το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ροσιάς προτείνεται να υποβιβαστεί η υφιστάµενη 
οργανικότητα των 8 θέσεων σε 6. Ο αριθµός του µαθητικού δυναµικού είναι τη δεδοµένη 
στιγµή 127 παιδιά και προβλέπεται να παραµείνει µελλοντικά στα ίδια επίπεδα. 
 
Τονίζουµε ότι µε την προαγωγή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου δεν θα προκληθεί 
περαιτέρω δαπάνη. Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα 
λαµβάνει ο ∆ήµος από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Π/θµιας και 
∆/θµιας Εκπαίδευσης και δεν προκύπτει ανάγκη µεταφοράς µαθητών.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει για: 
 

1. Την προαγωγή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου από 8/θέσιο σε 12/θέσιο 
2. Τον υποβιβασµό του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς από 8/θέσιο σε 6/θέσιο 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α' 147), των παρ. 1, 2 και 4 

του άρθρ. 5 του ν.4186/2013(Α΄193), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 59 του 
ν.4310/2014 (Α΄258) και το άρθρ. 5 του ν.4327/2015 (Α΄50) και των άρθρ. 4, 6 και 8, 34 
παρ.1 και 35 του ν. 3699/2008 (Α΄199). 

� Το Αρ. πρωτ. Φ.6/33565/22-11-2016 έγγραφο της ∆/νσης Π/θµιας Εκπ/σης Ανατολικής 
Αττικής – Τµ. Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 

� Το Αρ. πρωτ. 184954/Γ∆4/02-11-2016 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Σπουδών Π/θµιας και 
∆/θµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

� Τις διατάξεις της παρ. 15 του αρθρ. 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α’). 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
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    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
                                              
Εγκρίνει: 

1. Την προαγωγή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου από 8/θέσιο σε 12/θέσιο 
2. Τον υποβιβασµό του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς από 8/θέσιο σε 6/θέσιο 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
        

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

ΑΔΑ: 7Τ86Ω93-ΠΞ2


