
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 04/17 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2023 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  19 /2023. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 17η  Φεβποςαπίος 2023, ημέπα  Παπαζκεςή  και ώπα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Πποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 

1013/13.02.2023  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, 

β]δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

    ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο :  Πεπί έγκπιζηρ ηος ππακηικού καηακύπυζηρ ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

πποζθοπών για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών 

ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ». 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηπίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο όηη ζύκθσλα κε ην  

άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε  

δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα  

ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί  

επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

Βάζεη ηεο αξ. 262/2022  απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6ΑΛΩΩ9Π-ΤΤ4, κε  

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 07/2022  μελέηηρ ηνπ Σκήκαηνο  

Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ  Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-  

Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ  

δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςεθηαθώλ  

πδξνκεηξεηώλ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο» , εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε  

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 22PROC011366178). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 302/2022  Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 163376  

θαη ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 359/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ππ’αξηζ. 1/2022 πξαθηηθό θαη απνθάζηζε ηελ 

ΑΔΑ: ΨΛΜΞΩ9Π-Η7Φ



απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OLYMPIOS INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES A.E.» σο κε θαλνληθή δηόηη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη 

κηθξόηεξνο από ηνλ πξνβιεπόκελν ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 395/2022 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ππ’αξηζ. 2/20-12-2022 πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «AXΑΪΚΗ ΟΡΔΙΥΑΛΚΟΤΡΓΙΑ - ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ 

ΜΟΝ.ΔΠΔ.» πνπ θξίλνληαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλσηέξσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ιακβάλνληαο ππόςε ην θύιιν ζπκκόξθσζεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο δηαθήξπμεο ζην νπνίν εμεηδηθεύνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

  Η Δπηηξνπή έθαλε απνδεθηή ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «AXΑΪΘΖ 

ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ - ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.», θαζ’ όηη ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

πξνέθπςε είλαη 105,63, ήηνη κεγαιύηεξε από 100,00 βαζκνύο  θαη θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο . 

  Καηόπηλ βάζεη ηεο ππ’αξηζ. 8/2023 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , εγθξίζεθε ην ππ’αξηζ.  

3/09.01.2023 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο  θαη  

απνθαζίζζεθε ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «AXΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ - ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ  

ΚΟΛ.ΔΠΔ.», σο πξνζσξηλόο  αλάδνρνο  ηνπ δηαγσληζκνύ , κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 304338/07- 

11-2022, δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο  

θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 1.995.420,98€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) . 

    ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ε «AXΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ - ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.»,  

θιήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζ. 424/23-01-2023 πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα ππνβάιιεη  

ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ. Ο  

πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά, ειεθηξνληθά ζηηο 26-01-2023 θαη  

έληππα ζηηο 30-01-2023 (Α.Π.: 604). 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο, αθνύ πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο, δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη 

πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 7783/05.10.2022 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 199/2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 14.11.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ην 2/ 20.12.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

7) ην 3/09.01.2023 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

8) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ΑΔΑ: ΨΛΜΞΩ9Π-Η7Φ



7) ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο :  «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος  

ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ» κε α/α ζπζηήκαηνο  163376, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  

4412/2016.  

β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ «AXΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ –  

ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 304338/07-11-2022 θαη αληί ηνπ  πνζνύ  

ησλ 1.995.420,98€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) . 

γ.  Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

δ. Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3.4 ηεο  δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο : Πποδικαζηικέρ 

Πποζθςγέρ - Πποζυπινή και οπιζηική Γικαζηική Πποζηαζία. 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε ελζσκαηώλεηαη ζπλεκκέλα θαη ππ’αξηζ. 08/2023 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α :   19/2023 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΛΜΞΩ9Π-Η7Φ



    ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 02/18 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2023 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  8/2023. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 18η  Ηανοςαπίος 2023, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα 

από πξόζθιεζε ηνπ κ. Πποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 237/13.01.2023  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη 

εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη 

αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε 

γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, β]δξάιεο Μηραήι, 

γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] 

Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

    ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο :  Πεπί έγκπιζηρ ηος ςπ’απιθ. 3/2022 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηηρ 
ππομήθειαρ : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος 

ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ» και ηην ανάδειξη πποζυπινού αναδόσος. 
  
   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέμπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο  

Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη  

ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε  

δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε  

ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο». 

   Βάζεη ηεο αξ. 262/2022  απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6ΑΛΩΩ9Π-ΤΤ4, κε ηελ νπνία  

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 07/2022  μελέηηρ ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ  

Σερληθώλ  Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη  

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα  

θαη εγθαηάζηαζε ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο» , εθδόζεθε από ην  

Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 22PROC011366178). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 302/2022  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 163376  θαη ν Πξόεδξνο 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 359/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην ππ’αξηζ. 1/2022 πξαθηηθό θαη απνθάζηζε ηελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» σο κε θαλνληθή δηόηη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ πξνβιεπόκελν ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 395/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ππ’αξηζ. 2/20-12-2022 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«AXΑΪΚΗ ΟΡΔΙΥΑΛΚΟΤΡΓΙΑ - ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝ.ΔΠΔ.» πνπ θξίλνληαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε 

ΑΔΑ: ΨΛΜΞΩ9Π-Η7Φ



θαη βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλσηέξσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ιακβάλνληαο ππόςε ην θύιιν 

ζπκκόξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο δηαθήξπμεο ζην νπνίν εμεηδηθεύνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

  Η Δπηηξνπή έθαλε απνδεθηή ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «AXΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ - 

ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.», θαζ’ όηη ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνέθπςε είλαη 105,63, ήηνη 

κεγαιύηεξε από 100,00 βαζκνύο  θαη θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο . 

  Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ην ππ’αξηζ. 3/2022 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ην νπνίν έρεη σο 

θάησζη :  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 3ο  

Αξιολόγηζη πποζθοπών βάζει παπ.3.1.2.1.γ & δ ηηρ Διακήπςξηρ 22PROC011366178 , 
για ηην ππομήθεια:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΧΝ 
 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ»  

 
 

ην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό π. Θνθθώλε 2, ζήκεξα ηελ 9η  Ιανοςαπίος ημέπα 
Δεςηέπα ηνπ έηοςρ 2023 θαη ώπα 12:00 μ.μ. νη θάησζη  

1 Μαςπαγάνηρ Παναγιώηηρ ΠΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

2 ανηάπμη Γεωπγία  ΠΔ 6 Αγξνλόκσλ -Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ 

3 Σπιανηάθςλλορ Γεώπγιορ  ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

 
πνπ απνηεινύκε ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 302/2022 Α.Ο.Δ. γηα ηελ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ» γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο αλνηθηόο 
ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηε  βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο  κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 163376, πξνϋπνινγηζκνύ 2.065.630,00 € κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο :  

 -ηνλ Λ. 4605/2019,  

 -ηνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνλ Λ. 4555/18, 

 -ηνλ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 -ηνλ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ 
θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 -ηνλ Λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 -ηνλ Λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 -ηνλ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 
Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 -ηνλ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

 -ηνλ Λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 
ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 -ηνλ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 -ηνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 -ην Π.Γ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  

- ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΤΑ «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

- ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΤΑ «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ)». 

- ηελ ππ’άξηζκ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 
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Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

- ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ 22REQ011252867/ 2022-09-16 ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο  

- ηελ ππ’ αξηζκ 262/2022 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΑΓΑ: 6ΑΛΩΩ9Π-ΤΤ4) κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ Γηαγσληζκνύ  θαη εγθξίζεθαλ νη  Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο. 

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 7783/05-10-2022, 

22PROC011366178/2022-10-05 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

- ηελ ππ’αξηζκ.7785/05-10-2022 πξνθήξπμε  

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα 

- ην Πξαθηηθό1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 359/2022 Απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 

Πξαθηηθό 1 πνπ αθνξνύζε ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OLYMPIOS 

INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.».  Ζ απόθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζην ΔΖΓΖ.  

- Θαηά ηεο απόθαζεο 359/2022 δελ αζθήζεθε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.4 ηεο Γηαθήξπμεο. 

- ην Πξαθηηθό 2 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

- ηελ  ππ’ αξηζκ.395/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξαθηηθό 2 θαη  
θαζνξίζηεθε ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηελ  09ε  Ηαλνπαξίνπ 2023, 
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00 κ.κ.  

πξνέβεζαλ ζηελ απνζθξάγηζε ηεο ειεθηξνληθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΑΥΑΪΘΖ 
ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ. 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο εηζήγαγαλ ηνπο θσδηθνύο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ δηαγσληζκνύ 
κε Α/Α ΔΖΓΖ 163376 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απηόκαηα ε απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ είλαη : 

 

Α/Α ONOMATEΠΧΝΤΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΦΟΡΕΑ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΗΔΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

24%) 

1 ΑΥΑΪΘΖ 
ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ 
ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ 

ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ 

86/05-01-2023 304338/07-11-2022  
 

1.995.420,98€ 

 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,  βάζεη ηεο παξ. 
2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη : 
Ζ βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 150 
βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.  

Θάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξύηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθύπηεη 
από ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Η ζςνολική βαθμολογία ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν :  

Σ= ζ1 σ Κ1 + ζ2 σ Κ2 +……+ζν σ Κν 

Θξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100 βαζκνύο (ήηνη πνπ δελ θαιύπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο) επηθέξνπλ ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

ηελ πεξίπησζε πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο ηηκήο, πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο 

πξνζθεξζείζαο ηηκήο  πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην 
Ι είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο), ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν πνπ αθνινπζεί. 

Λ = 
Πποζθεπθείζα ηιμή 

ςνολική βαθμολογία ηεσνικήρ πποζθοπάρ 
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Βάζεη ηνπ Πξαθηηθνύ 2, (αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο) ε πλνιηθή 
βαζκνινγία  Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη 105.63 

 
Από ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Λ = 
Πποζθεπθείζα ηιμή 

ςνολική βαθμολογία ηεσνικήρ πποζθοπάρ 
 
 πξνθύπηεη: 

Λ = 
1.995.420,98€ 

105,63 

 
Λ=18.890,67 

 
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξίαο ΑΥΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ 
ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ θαη ηελ αλάδεημή ηεο σο πποζωπινού αναδόσος. 
 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ θεξύηηεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη 
βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Zεπγνιαηηό, 09-01-2023 
 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 7783/05.10.2022 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 199/2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 14.11.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ην 2/ 20.12.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

7) ην 3/09.01.2023 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 3/09.01.2023 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ  

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και  

ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   163376, ζύκθσλα θαη κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

β. Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «AXΑΪΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ - ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ  

ΚΟΛ.ΔΠΔ.», σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ , κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 304338/07- 

11-2022, δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο  

θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 1.995.420,98€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) . 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α :   8/2023 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΜΞΩ9Π-Η7Φ
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