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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

3/23-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής 

Ποιόηηηας Ζωής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) Ήξα 

- Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο, 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηελ 

ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Ρώξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο θαη Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απόθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιόγσ ηερληθνύ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηώπηζε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….…… 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (9ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ' αξηζ. 2092/13-2-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή  θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2018/12-2-2020 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αξρηη/θνπ Έξγνπ-Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο 

ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο - Δληαύζα ΘΔΜΑ: «Πεξί έγθξηζεο ή κε 

ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή Οβξπά, επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ. -

ρεη:1.Ζ κε αξ. πξση. 58404/9-10-2019 αίηεζε ηεο θ. αρπεθίδνπ -2. Ν 4067/2012, 

άξζξν 20 ΝΟΚ, (ΦΔΚ 79/α’/2012)-Καηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο -3. 

Σν κε αξ. πξση. 1668/9-8-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο -4. Ζ κε αξηζ. νηθ. 52716/20-11-2001 (ΦΔΚ 1663/Β’/2001) Τ.Α. 

Πεξηβ/ληνο, Υσξνηαμίαο & Γ. Έξγσλ. -Ζ θα αρπεθίδνπ Γσξνζέα ηνπ Βαζηιείνπ κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 58404/9-10-2019 αίηεζε δεηά λα δνζεί άδεηα ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ 
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κλήκεο ζηελ πεξηνρή Οβξπά, ζηε κλήκε ηνπ απνζαλόληνο πηνύ ηεο Γηνλπζίνπ Βνύηνπ, 

επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, κεηά από ηξνραίν πνπ 

ζπλέβε επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 17εο Ννεκβξίνπ, θαη ζαο  

ελεκεξώλνπκε όηη: -*κε άξζξν 20, παξ. δ, ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΝΟΚ) - 

Καηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, Ν 4067/2012 (ΦΔΚ 79/α’/2012), πνπ 

είλαη ζρεηηθό κε ην αίηεκα, θαίλεηαη όηη δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα γηα 

εγθαηαζηάζεηο κλεκείσλ θαη ηνπνζέηεζε έξγσλ ηέρλεο (….) -*κε ην κε αξ. πξση. 1668/9-

8-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 θαη 20 ηνπ ΝΟΚ, νη θνξείο ελεξγνύλ κε βάζε ηα κέρξη ηόηε 

ηζρύνληα, ήηνη ελ πξνθεηκέλσ ην ΦΔΚ 1663/Β’/13-12-2001 -*κε ηελ κε αξηζ. νηθ. 

52716/20-11-2001 (ΦΔΚ 1663/Β’/13-12-2001) Τ.Α. Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ 

νηθηζκνύ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα δόκεζεο», θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο 

θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο -*κε ηελ 

παξαδνρή θαη ην ζθεπηηθό όηη ην εηθνλνζηάζη κλήκεο ή/θαη ν αλαζεκαηηθόο νίθνο κλήκεο 

εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ κλεκείσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

πνιενδνκηθή λνκνζεζία, δύλαηαη λα επηηξαπεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζε θνηλόρξεζην ρώξν 

ρσξίο άδεηα δόκεζεο αιιά κε έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη όζα απηό 

ζπλεπάγεηαη -*κε ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκό Πεδνδξνκίνπ ηνπ Γ. Παηξέσλ, όπσο 

εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 511/27-7-2016 απόθαζε Γ.. θαη ηελ αξ. 118/13-7-2016 απόθαζε 

ΔΠΕ, ην ειάρηζην ειεύζεξν πιάηνο όδεπζεο επί πεδνδξνκίνπ είλαη 1,50κ., εθηόο ησλ 

πεξηπηώζεσλ ήδε δηακνξθσκέλσλ πεδνδξνκίσλ όπνπ απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1,00κ. 

ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ (άξζξν 2.13 θαη 2.14.2 ηνπ θαλνληζκνύ) -*ην πθηζηάκελν 

πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ην νπνίν είλαη πεξίπνπ 1,60κ. -*ην ζρέδην ηνπ εηθνλνζηαζίνπ θαη 

ε ρσξνζέηεζή ηνπ, όπσο ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν, θαίλεηαη λα αθήλνπλ σο ειεύζεξε δώλε 

όδεπζεο ζην πεδνδξόκην 1,20κ. θαη δε θαίλεηαη λα εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα ησλ 

δηεξρόκελσλ νρεκάησλ επί ηεο Αθξσηεξίνπ  -*πξνβιέπεηαη ε γλσκνδόηεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ επί ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

Ννηίνπ Σνκέα (2ν Γηακέξηζκα) θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπνζέηεζεο ππάγεηαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά όξηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.3852/2010 

όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα -*πξνβιέπεηαη ε γλσκνδόηεζε ηεο ΠΓΔ 

θαζώο ε ζπληήξεζε ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ - ΔΟ 33 ζην ηκήκα «Πάηξα-Σξηπόηακα» κε 

αξρή ην ηέινο κίλη πεξηκεηξηθήο Παηξώλ θαη ηέινο ην όξην κε ην λνκό Αξθαδίαο 

(Παγθξάηη) ζπλνιηθνύ κήθνπο 135ρικ- αλήθεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΔΔ/ΠΓΔ ζύκθσλα 

κε ηελ κε αξ. 8846/26-10-2007, απόθαζε Γ.Γ. ηεο ΠΓΔ (ΦΔΚ 2207/Β’/14-11-2007). -*ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ εηθνλνζηαζίνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξόηεξε 

θαηάζηαζή ηνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα θαη ηα έμνδα ηεο 

ελδηαθεξνκέλεο -*πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ηνκήο πεδνδξνκίνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ εηθνλνζηαζίνπ, ε ελδηαθεξόκελε ζα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν έγθξηζε ηνπ 

Αξκόδηνπ Αξρηηεθηνληθνύ πκβνπιίνπ (ΑΠΔ)  -Ζ Τπεξεζία καο έρεη ήδε δηαβηβάζεη ην 

ελ ιόγσ αίηεκα κε ην κε αξ. πξση. εζ. αιιει. 1113/2020 ζην Σνπηθό πκβνύιην ηνπ 

Ννηίνπ Σνκέα (2ν Γηακέξηζκα) ώζηε λα γλσκνδνηήζεη επ’ απηνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

απόςεηο ησλ πεξηνίθσλ, θαζώο θαη ζηε Γ/λζε Σερληθώλ  Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο κε ην κε αξ. ει. πξση. 6212/2020 έγγξαθν γηα ηνλ ίδην ιόγν θαη είλαη ζε 

αλακνλή ησλ απαληήζεσλ ηνπο. -Μεηά ηα αλσηέξσ, -Παξαθαινύκε γηα ηε γλσκνδόηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο -πεξί ηνπνζέηεζεο ή κε ηνπ εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ 

πεξηνρή επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, 
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ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηεξώληαο όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο. -

πλεκκέλα: -1. Ζ κε αξ. πξση. 58404/9-10-2019 αίηεζε ηεο θ. αρπεθίδνπ πξνο ην Γήκν 

Παηξέσλ. -2. Σν ππνβιεζέλ ζρέδην εηθνλνζηαζίνπ θαη ην πξνηαζέλ ζεκείν εγθαηάζηαζήο 

απηνύ -3. Ζ κέρξη ζηηγκήο αιιεινγξαθία κε ηηο Τπεξεζίεο. -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηη/θνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο θ. Υξήζηνο Κνξδάο 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Aληηδεκάξρνπ  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:  

1.  Σελ κε αξ. πξση. 58404/9-10-2019 αίηεζε ηεο θαο αρπεθίδνπ Γσξνζέαο 

2.   Σν Ν 4067/2012, άξζξν 20 ΝΟΚ, (ΦΔΚ 79/α’/2012) - Καηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

3.   Σν κε αξ. πξση. 1668/9-8-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 

4.   Σελ κε αξηζ. νηθ. 52716/20-11-2001 (ΦΔΚ 1663/Β’/2001) Τ.Α. Πεξηβ/ληνο, 

Υσξνηαμίαο & Γ. Έξγσλ  

5. Ζ αξηζ. 4/2020 Απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Ννηίνπ Σνκέα. 

6.  Σν αξηζ. 40101/672/28-2-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο.   
 

Αλαιπηηθά: 

Ζ θα αρπεθίδνπ Γσξνζέα ηνπ Βαζηιείνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 58404/9-10-2019 

αίηεζε δεηά λα δνζεί άδεηα ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή Οβξπά, 

ζηε κλήκε ηνπ απνζαλόληνο πηνύ ηεο Γηνλπζίνπ Βνύηνπ, επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ ζηε 

ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, κεηά από ηξνραίν πνπ ζπλέβε επί ηεο νδνύ 

Αθξσηεξίνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 17
εο

 Ννεκβξίνπ: 

Με ην άξζξν 20, παξ. δ, ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΝΟΚ) - Καηαζθεπέο ζε 

δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, Ν 4067/2012 (ΦΔΚ 79/α’/2012), πνπ είλαη ζρεηηθό κε 

ην αίηεκα, θαίλεηαη όηη δεν απαιηείηαι οικοδομική άδεια για εγκαηαζηάζεις μνημείων και 

ηοποθέηηζη έργων ηέτνης (….)  

Μκε ην ππ’ αξηζ. πξση. 1668/9-8-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 θαη 20 ηνπ ΝΟΚ, νη θνξείο 

ελεξγνύλ κε βάζε ηα κέρξη ηόηε ηζρύνληα, ήηνη ελ πξνθεηκέλσ ην ΦΔΚ 1663/Β’/13-12-

2001 

Με ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 52716/20-11-2001 (ΦΔΚ 1663/Β’/13-12-2001) Τ.Α. 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο 

ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ νηθηζκνύ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα δόκεζεο», 

θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο  

Με ηελ παξαδνρή θαη ην ζθεπηηθό όηη ην εηθνλνζηάζη κλήκεο ή/θαη ν αλαζεκαηηθόο 

νίθνο κλήκεο εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ κλεκείσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, δύλαηαη λα επηηξαπεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν ρσξίο άδεηα δόκεζεο αιιά κε έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ Γήκνπ 

θαη όζα απηό ζπλεπάγεηαη 
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Με ηνλ πθηζηάκελν Καλνληζκό Πεδνδξνκίνπ ηνπ Γ. Παηξέσλ, όπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ αξ. 511/27-7-2016 απόθαζε Γ.. θαη ηελ αξ. 118/13-7-2016 απόθαζε ΔΠΕ, ην 

ειάρηζην ειεύζεξν πιάηνο όδεπζεο επί πεδνδξνκίνπ είλαη 1,50κ., εκηός ησλ 

πεξηπηώζεσλ ήδε δηακνξθσκέλσλ πεδνδξνκίσλ όπνπ απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1,00κ. 

ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ (άξζξν 2.13 θαη 2.14.2 ηνπ θαλνληζκνύ) 

Σν πθηζηάκελν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πεξίπνπ 1,60κ. 

Σν ζρέδην ηνπ εηθνλνζηαζίνπ θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπ, όπσο ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν, 

θαίλεηαη λα αθήλνπλ σο ειεύζεξε δώλε όδεπζεο ζην πεδνδξόκην 1,20κ. θαη δε θαίλεηαη 

λα εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ επί ηεο Αθξσηεξίνπ  

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Επιηροπή Ποιόηηηα Ζωής εγκρίνει ηελ ηνπνζέηεζε 

εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο 

ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εηθνλνζηαζίνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ 

πξόηεξε θαηάζηαζή ηνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα θαη ηα 

έμνδα ηεο ελδηαθεξνκέλεο 

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ηνκήο πεδνδξνκίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

εηθνλνζηαζίνπ, ε ελδηαθεξόκελε ζα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν έγθξηζε ηνπ Αξκόδηνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ πκβνπιίνπ (ΑΠΔ)  

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ           ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

           ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

           ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

         ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

 ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 
 

ΑΔΑ: 9ΨΑΓΩΞΙ-ΘΦΨ


		2020-05-08T13:25:51+0300
	Athens




