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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 99/2021 

Θζμα 12ο: Ανάκλθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 54/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου και λιψθ νζασ 
περί αλλαγισ ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων πρατθρίου 
υγρϊν καυςίμων, πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ του Διμου 
Βζλου Βόχασ.  

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με 
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                               2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                         3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16. Δθμθτρίου Μαρία 
                 17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
                 20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
 
                                              

      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν          
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου        

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 12ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ανάκλθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 54/2021 

Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου και λιψθ νζασ περί αλλαγισ ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ εγκεκριμζνθ 

κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, πλυντθρίου και καταςτιματοσ 

Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν 

α) τθν υπϋ αρικμ. 23/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ που αναφζρει ότι εκ 

παραδρομισ λιφκθκε θ αρικμ. 14/2021 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ κατόπιν 

ειςθγιςεωσ τθσ Ειδικισ υνεργάτιδασ Δθμάρχου αντί του Σμιματοσ Μελετϊν και Επιβλζψεων 

Σεχνικϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου κακϊσ και ότι γνωμοδοτεί κετικά προσ 

το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν εκ νζου ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ του 

πρατθρίου υγρϊν καυςίμων – πλυντθρίου – καταςτιματοσ το οποίο βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των 

οδϊν π. Κοκκϊνθ και Αγ. Γεωργίου εντόσ των ορίων κατοικθμζνθσ περιοχισ τθσ Κοινότθτασ 

Ηευγολατιοφ με ιδιοκτιτθ τον κ. πυρίδων Περρι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋ αρικμ. 

168/2019 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου Βόχασ και β) τθν κάτωκι ειςιγθςθ :  

ΕΙΗΓΗΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΛΛΑΓΖ ΗΓΟΚΣΖΗΑ Δ ΖΓΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΤΝΓΔΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ Τ.Δ.   ΣΖ Σ.Κ. ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ. 

Έτοντας σπόυη: 

1. Σελ ππ’ αξίζκ. 3987/02-06-2021 αίηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ Γηπι. Μεραληθνύ θνπ. 

Θύκηνπ Σζηιηκπάξε  κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο. 

2. Σελ ππ’ αξίζκ. 168/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο 

πεξί ησλ όξσλ έγθξηζεο ηεο πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο  

3. Σε λέα ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλσ κεραληθνύ ζηελ νπνία αλαθέξεη όηη ν ηξόπνο 

θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ – πιπληεξίνπ - θαηαζηήκαηνο κε ην δεκνηηθό νδηθό 

δίθηπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο παξακέλεη σο ν ήδε εγθεθξηκέλνο  ηερληθά, 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 118/2006, ΦΔΚ 119
Α
/16-06-2006, 

5. Σελ αξηζκ. 11/17 Δγθύθιην πεξη νδεγηώλ γηα ην Π.Γ. 118/06 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Νόκνπ 3852/2010, ΦΔΚ 87/07-06-2010, 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2696/1999 όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα, 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο εισηγείται ηελ εθ λένπ έγθξηζε ηεο κειέηεο 

θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ – πιπληεξίνπ - θαηαζηήκαηνο  ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ π. Κνθθσλε θαη Αγ. Γεσξγίνπ εληόο νξίσλ 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηεο Σ.Κ. Εεπγνιαηηνύ κε ηδηνθηήηε ηνλ θύξην ππξίδσλ Πεξξή ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζκ. 168/2019 Απόθαζεο Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο.  

πγθεθξηκέλα πξνηείλεη εθ λένπ: 
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 Να ηεξεζεί ε δηάηαμε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηεο ζπλεκκέλεο νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ 

κεραληθνύ ηεο κειέηεο κε ηε δηαθνξά όηη ε πθηζηάκελε λεζίδα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα 

ζσζηά όξηα ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο  ηνπ νηθνπέδνπ. Σα πιάηε εηζόδνπ εμόδνπ 

πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηε θαηαζθεπή ηεο λέαο λεζίδαο κε ειάρηζην πιάηνο ην 

θαζέλα ηα 9.80κ ώζηε λα εμππεξεηνύληαη όια ηα νρήκαηα. Ζ λέα λεζίδα ζα είλαη από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ύςνπο 0.20κ θαη εληνο απηήο κπνξεί λα γίλεη δηακόξθσζε κε 

πιάθεο ή κε ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή ρακειή θύηεπζε ύςνπο 0.40κ ην αλώηεξν. 

Απαγορεύεται ρητώς ε ηνπνζέηεζε νπνηαδήπνηε θεξηνύ αληηθεηκέλνπ επί απηήο (πρ. 

πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα, δαξληηληέξεο θηι). 

  Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Κ.Ο.Κ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.  Πηλαθίδα Ρ40 «Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε»  πξηλ ηελ είζνδν ζην 

αθίλεην, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ θαη κεηά ηελ έμνδν από ηελ επηρείξεζε, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε δηεξρόκελσλ νρεκάησλ, 

2.  Μηα πηλαθίδα Ρ48 «Τπνρξεσηηθή θαηεύζπλζε πνξείαο δεμηά» , ζηελ έμνδν από 

ηελ επηρείξεζε,  

3. Μηα πηλαθίδα Ρ2 «Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο», ζηελ έμνδν από ηελ 

επηρείξεζε, 

4. Μηα πηλαθίδα Ρ7 «Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα» ζηελ έμνδν από 

ηελ επηρείξεζε, ζε ζπζρέηηζε κε ηηο  παξαπάλσ πηλαθίδεο Ρ2 θαη Ρ48. 

Γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ν ηδηνθηήηεο 

νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ 

πηλαθίδσλ.  

 Μεηαμύ ηεο λεζίδαο θαη ηεο νδνύ ππάξρεη άζθαιηνο, ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί 

θίηξηλε δηαγξάκκηζε. Δπίζεο θίηξηλε δηαγξάκκηζε ζα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πνξεία ηεο 

εηζόδνπ θαη ηεο εμόδνπ νρεκάησλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλνδεπηηθό ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ. Σν θξάζπεδν πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηε δηακόξθσζε ησλ 

λεζίδσλ θαη ηνπ πξνζώπνπ ηνπ νηθνπέδνπ γεληθόηεξα, ζα είλαη από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα θαη ύςνπο 0,20κ. 

 ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ζα δηαηεξεζεί ε πεξίθξαμε, σο έρεη. 

 Πέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ζα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή 

ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη ηελ ππόγεηα όδεπζε ησλ 

πδάησλ ζηνλ αύιαθα έκπξνζζελ ηνπ νηθνπέδνπ. 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ν λένο ηδηνθηήηεο ηεο επηρεηξεζεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ όξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε ηεο πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο.  

 

 

 

 

 

 

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α.  Ανακαλεί τθν υπϋ αρικμ. 54/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου  
(ΑΔΑ : 6ΤΙΤΩ9Π-ΘΩΚ).  
 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ  

Διπλ. Πολ. Μητανικός  
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Β. Εγκρίνει τθ μελζτθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν καυςίμων – 
πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε., ιδιοκτθςίασ  « ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΕΡΡΗ », επί τθσ οδοφ . 
Κοκκϊνθ και Αγ. Γεωργίου ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ, με τουσ 
παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ :  

 Να τθρθκεί θ διάταξθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ τθσ ςυνθμμζνθσ οριηοντιογραφίασ του 
μθχανικοφ τθσ μελζτθσ με τθ διαφορά ότι θ υφιςτάμενθ νθςίδα πρζπει να μεταφερκεί 
ςτα ςωςτά όρια τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ  του οικοπζδου. Σα πλάτθ ειςόδου εξόδου 
προςαρμόηονται ανάλογα με τθ καταςκευι τθσ νζασ νθςίδασ με ελάχιςτο πλάτοσ το 
κακζνα τα 9.80μ ϊςτε να εξυπθρετοφνται όλα τα οχιματα. Θ νζα νθςίδα κα είναι από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα φψουσ 0.20μ και εντοσ αυτισ μπορεί να γίνει διαμόρφωςθ με 
πλάκεσ ι με ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι χαμθλι φφτευςθ φψουσ 0.40μ το 
ανϊτερο. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ τοποκζτθςθ οποιαδιποτε φερτοφ αντικειμζνου επί 
αυτισ (πχ. πλθροφοριακι πινακίδα, ηαρντινιζρεσ κτλ). 

  Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του  Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα: 

                   1. Πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ»  πριν τθν είςοδο ςτο  
                   ακίνθτο, ςτθ ςυμβολι των οδϊν και μετά τθν ζξοδο από τθν επιχείρθςθ, ϊςτε να    
                   αποφεφγεται θ  ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων, 
                  2. Μια πινακίδα Ρ48 «Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ δεξιά» , ςτθν ζξοδο από τθν   
                  επιχείρθςθ,  
                  3. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ», ςτθν ζξοδο από τθν επιχείρθςθ, 
                  4. Μια πινακίδα Ρ7 «Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα» ςτθν ζξοδο από τθν    
                  επιχείρθςθ, ςε ςυςχζτιςθ με τισ  παραπάνω πινακίδεσ Ρ2 και Ρ48. 

Για τθν ακριβι τοποκζτθςθ των πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ 
οφείλει να ειδοποιιςει τθν Σεχνικι Τπθρεςία ϊςτε να του υποδείξει τισ κζςεισ των 
πινακίδων.  

 Μεταξφ τθσ νθςίδασ και τθσ οδοφ υπάρχει άςφαλτοσ, ςτθν οποία κα εφαρμοςτεί 
κίτρινθ διαγράμμιςθ. Επίςθσ κίτρινθ διαγράμμιςθ κα εφαρμοςτεί και ςτθν πορεία 
τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου οχθμάτων, όπωσ φαίνεται ςτο ςυνοδευτικό 
τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ. Σο κράςπεδο που κα εφαρμοςτεί ςτθ 
διαμόρφωςθ των νθςίδων και του προςϊπου του οικοπζδου γενικότερα, κα είναι 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και φψουσ 0,20μ. 

 το υπόλοιπο τμιμα του οικοπζδου κα διατθρθκεί θ περίφραξθ, ωσ ζχει. 

 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, κα γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι 
απορροι των ομβρίων υδάτων, με τθν καταςκευι φρεατίων και τθν υπόγεια 
όδευςθ των υδάτων ςτον αφλακα ζμπροςκεν του οικοπζδου. 

Ο νζοσ ιδιοκτιτθσ τθσ επιχείρθςθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου πριν 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για τθ ςωςτι υλοποίθςθ των όρων που αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
τεχνικι ζκκεςθ τθσ προτεινόμενθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ.  
 
 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 99/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  

ΑΔΑ: 90Γ6Ω9Π-ΞΧΔ
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