
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-4-2018   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 25ην του μηνός  Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

4820/20-4-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  15ο Η.Δ. 

Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Q-PRIME & STAFF 6», 

προϋπολογισμού 23.411,20 ευρώ, από την Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική 

Εταιρεία σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0005, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας 

(αριθμός μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  01/2018). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης 

Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και 

Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  
Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
Ζερβός Νικόλαος 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 
Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 72/25-4-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   5382/3-5-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. και  

απεχώρησε κατά την συζήτηση του 32ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε κατά την συζήτηση του 22ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά την ψήφιση του 

34ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 40ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 

για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, 

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, 

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη 

εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 

παραμέτρων της σύμβασης. 

Η ρύθμιση για τα αποκλειστικά δικαιώματα αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που για λόγους νομικούς μπορεί να 

ανατεθεί η σύμβαση σε έναν μόνο οικονομικό φορέα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο του έργου 

προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα και δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας.  

Επισημαίνεται ότι δεν αρκεί τα είδη/υπηρεσίες/έργα να είναι μοναδικά/προστατευμένα από αποκλειστικά 

δικαιώματα, αλλά απαιτείται μόνο ένας προμηθευτής ή/και κατασκευαστής να τα παρασκευάζει/παραδίδει, χωρίς να 

υπάρχουν ανταγωνιστικοί προμηθευτές ή/και κατασκευαστές των ίδιων προϊόντων.  

Στην περίπτωση δε αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται, με πλήρη και ειδική αιτιολογία, που πρέπει να προκύπτει από 

τα στοιχεία του φακέλου, η μοναδικότητα του επιλεγέντος προμηθευτή, υπό την έννοια αφενός της μη ύπαρξης 

παρόμοιων με το συγκεκριμένο προϊόντων, δυνάμενων να εξυπηρετήσουν εξίσου αποτελεσματικά τις ανάγκες της 

αναθέτουσας αρχής, αφετέρου της, για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, 

μη ύπαρξης ανταγωνιστικών κατασκευαστών ή προμηθευτών του ζητούμενου προϊόντος.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» ο υποψήφιος ανάδοχος 

υποχρεούται να αποδείξει ότι ως δημιουργός των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα 
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του πηγαίου κώδικά τους καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με συνέπεια να καθίσταται ο 

μοναδικός που μπορεί νόμιμα να παρέχει, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών, για όσο χρονικό 

διάστημα ο Δήμος χρησιμοποιεί τα δημιουργηθέντα από αυτόν προγράμματα, αποκλειομένης ρητά της δυνατότητας 

του Δήμου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους.  

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, απεστάλη στον υποψήφιο ανάδοχο: Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2583/28-02-2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του 

Δήμου με την επισήμανση ότι ο ως άνω υποψήφιος ανάδοχος όφειλε να αποδείξει με την προσφορά του, ότι πληροί 

τις απαιτήσεις του άρθρου 32 παρ. 2β εδ. γγ, του Ν. 4412/2016.  

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διεξήχθη στις  16/3/2018 και ώρα 14:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η 

οποία συνέταξε το από 16/3/2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης - γνωμοδότηση, υπέρ της σύναψης 

σύμβασης με την εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία για τη συντήρηση 

των λογισμικών: Q-Prime και Staff6 και Διαχείρισης Προσωπικού, έναντι του ποσού των 23.411,20 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Στο ως άνω πρακτικό, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς της υπήρχε πιστοποιητικό/βεβαίωση σύμφωνα με το οποίο η ως άνω εταιρεία,  

"ως κατασκευάστρια εταιρεία/δημιουργός των προγραμμάτων/λογισμικών/εφαρμογών: 

 

Α. Q-Prime, που αποτελείται από τα υποσυστήματα: 

 

1. Μητρώο Αρρένων 

2. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 

3. Οικονομική Διαχείριση-Γενική/ΑναλυτικήΛογιστική-Μητρώο Παγίων-Αποθήκη-Διαύγεια 

4. Εξειδικευμένα έσοδα : Διαχείριση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 

5. Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 

6. Εξειδικευμένα έσοδα : 2%, 0,5% Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευμάτων 

7. Σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ & ΣΔΟΠΣ 

 

Β. Staff6/Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού. 

 

 είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την διαδικασία διαπραγμάτευσης  

(Ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2β, εδ. γγ΄) η κυρία των αποκλειστικών  πνευματικών δικαιωμάτων τους, και ως εκ 

τούτου τυγχάνει προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχει δε αποκλειστικά την 

συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και τις άδειες χρήσης των εφαρμογών τους, ως η μοναδική αρμόδια κατά τα ως 

άνω. 

Περαιτέρω, δηλώνει ότι δεν έχει προβεί, πέραν της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης, σε παραχώρηση προς τρίτους 

του δικαιώματος πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους 

των εν λόγω προγραμμάτων και κατά συνέπεια στην εν γένει πρόσβαση στη μυστική προγραμματιστική και τεχνική 

γνώση, που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα αυτών, του οποίου, ως άνω, η Εταιρεία είναι η 

κατασκευάστρια/δημιουργός.  
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Τέλος δηλώνει ότι, και ως εκ των προαναφερθέντων και της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχει προβεί σε ανάθεση του 

έργου της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης των προγραμμάτων είτε από το νόμιμο χρήστη σε τρίτα 

πρόσωπα είτε απευθείας σε τρίτα πρόσωπα.". 

 

Επειδή συντρέχουν λόγοι σχετικοί με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων και σύμφωνα με την ως άνω 

γνωμοδότηση οι προς παροχή υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, προτείνεται η σύμβαση για τη συντήρηση των λογισμικών Q-Prime και 

Staff5 και Διαχείρισης Προσωπικού, να ανατεθεί στην εν λόγω εταιρεία. 

 

Βάσει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:  

Α. Να εγκρίνει την υπ’ αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

Β. Να εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», 

προϋπολογισμού 23.411,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση, επειδή 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου γγ της παρ. 2β του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα συντρέχει 

λόγος σχετικά με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, διότι οι υπηρεσίες για τη συντήρηση των 

λογισμικών Q-Prime και Staff6 μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία 

Γ. Να αναθέσει την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 094029552, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

έναντι του ποσού των 23.411,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 32 παρ. 2β εδ. γγ, του Ν.4412/2016, 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2583/28-02-2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, 

5. Την υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του 

Δήμου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

Β. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», 

προϋπολογισμού 23.411,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση, επειδή 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου γγ της παρ. 2β του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα συντρέχει 

λόγος σχετικά με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, διότι οι υπηρεσίες για τη συντήρηση των 

λογισμικών Q-Prime και Staff6 μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία. 
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Γ. Αναθέτει την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΦΜ: 094029552, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

έναντι του ποσού των 23.411,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Ζερβός Νικόλαος, 

Γκιζελή – Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος και Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 

απέχουν. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  72/2018 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

25ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  3-5-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΕΧ1ΩΗ8-Δ9Φ
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