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Από το αριθμ. 12 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
 

Αριθμός Απόφασης:  111 / 2019. 

 Π ε ρ ί λ η ψ η 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019. 
 

Στη Βέροια, σήμερα στις 28 Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 

και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 24-06-2019 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 6 μέλη. 
 

 Παρόντες Απόντες 

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ.Ακριβόπουλος 

2. Ι.Κυρατλίδης 

3. Ν.Τσιαμήτρος 
 

2. Α. Σιδηρόπουλος 

3. Δ. Κουλουριώτης 

4. Β. Παπαδόπουλος 

5. Α. Λαζαρίδης 

6. Α. Αποστολόπουλος 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το από 24-06--2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών, που έχει ως εξής: 

«Α) Με το από 05-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού μας 

ενημερώνει ότι: Ο Δήμος Βέροιας έχει υπογράψει σύμβαση εκτέλεσης του έργου 

«Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» την 02-04-2019. 

Ήδη από την εποχή ακόμη σύνταξης της μελέτης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχε λάβει 

την απαιτούμενη έγκριση αυτής από την αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας. Μετά την ενημέρωση της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών, εστάλη στη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου η ανωτέρω έγκριση, στην οποία αναφέρεται ότι: «Είναι ισχυρό το 

ενδεχόμενο οι επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν πάνω από υπόγειες, μνημειακές, ταφικές 

κατασκευές, όπως επίσης κοντά ή σε επαφή με τον οχυρωματικό περίβολο της αρχαίας 

πόλης. Για την ασφάλεια των μνημείων, των σχεδιαζόμενων κατασκευών και των πολιτών, 

κρίνεται ορθό και σκόπιμο να προηγηθεί γεωλογική διασκόπηση, η οποία θα τεκμηριώσει 

τη σύσταση υποστρώματος της περιοχής και το ενδεχόμενο ύπαρξης αρχαίων κατασκευών. 

Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα και τεκμηρίωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου που μνημονεύεται παραπάνω, τη δαπάνη της οποίας θα 

καλύψει πλήρως ο κύριος του έργου.» 

Για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι αναγκαίο, όπως προκύπτει από τα 

προαναφερόμενα, να πραγματοποιηθεί κατ’ αρχήν η μνημονευόμενη γεωλογική 

διασκόπηση. Στα πλαίσια αυτά στηρίχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, της 

οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε καταρχήν με την αριθμ. 391/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η δαπάνη της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης για την πραγματοποίηση 

του προγράμματος με τίτλο «Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση «Λαδόμυλοι» παρά την 

οδό Πιερίων στη Βέροια» εκτιμάται ότι θα ανέλθει, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο 

ποσό των 3.720,00€ και η χρηματοδότηση θα γίνει από το αποθεματικό. 



Β) Με την αριθμ. 438/2019 Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή και κατανομή της 

χρηματοδότησης του ποσού των 68.000,00€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019 προϋπολογίσθηκε ως έσοδο το ανωτέρω 

ποσό και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων γράφτηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

Σύμφωνα με την κατανομή, προκύπτει η ανάγκη για τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 με τη μεταφορά ποσού 

3.000,00€ από τον ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εργατών 

πυροπροστασίας» και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ:20.7336.001 με τίτλο «Κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας» από ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία. 

Γ) Με το από 17-05-2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Περιβάλλοντος- 

Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, σε εκτέλεση της αριθμ. 299/2019 Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δεσμεύτηκε το Δ.Σ. να εγγράψει στον 

προϋπολογισμό  του Δήμου έτους 2019 επιπλέον πίστωση, αιτείται αναμόρφωση 

προϋπολογισμού με την ενίσχυση του ΚΑ:20.6231.001 με τίτλο «Διάθεση σύμμικτων 

αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας» με το ποσό των 93.400,00€. Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από το 

Αποθεματικό Κεφάλαιο του Δήμου. 

Δ) Με το από 24/06/2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

ενημερώνει ότι: Ο Δήμος υπέγραψε με την εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

την αρ. 15023/21-6-2019 σύμβαση για την «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος 

μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας». Σύμφωνα με διαβεβαίωση του προμηθευτή, το 

σύστημα θα έχει εγκατασταθεί και παραληφθεί μέχρι την 15/7/2019. Απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση για τη λειτουργία του, είναι η ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης 

και της γενικότερης συντήρησης του. Στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης υπηρεσίας θα 

γίνεται η διασύνδεση των σταθμών σε ενιαίο δίκτυο μέσω GPRS, η υπηρεσία ενημέρωσης 

– υποστήριξης των χρηστών, η διαχείριση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος, η 

ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, η επιδιόρθωση βλαβών κ.λ.π. Επειδή η 

εν λόγω προμήθεια έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020», είναι υποχρέωση του Δήμου να το ολοκληρώσει και να το θέσει σε 

λειτουργία. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας κωδικού εξόδων στον 

προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του 

αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» και ποσό 

8.500,00€ από Ίδια Έσοδα.   

Ε) Με το από 24/06/2019 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

ενημερώνει για την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης φθορών που παρατηρήθηκαν στον 

Παιδικό Σταθμό Αγ. Γεωργίου, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Βέροιας. Επειδή στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση 20.000,00€ με προηγούμενη 

αναμόρφωση, προτείνεται η κατάργηση του υπάρχοντος ΚΑ και η δημιουργία νέου με 

τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου» και χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-

5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α΄) και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019 του Δήμου, ως εξής: 

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 3.720,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6737.006 και τίτλο 

«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος με τίτλο "Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση 

«Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια"», από Ίδια Έσοδα. 



B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει ποσό 3.000,00€ από τον ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυροπροστασίας» και πίστωση 11.500,00€ στο 

Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ενισχύει 

ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.7336.001 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» 

από ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 93.400,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6231.001 και τίτλο 

«Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό 

ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 8.500,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6264.002 και τίτλο 

«Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος 

μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 

Ε) α) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:30.7331.024 με τίτλο «Παρεμβάσεις 

στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου» και πίστωση 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 

μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001, β) Στο σκέλος 

των εσόδων έχει δημιουργηθεί νέα πίστωση ποσού 742.600,00€ με ΚΑ:00.1322.013 και 

τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του ανωτέρω 

Προγράμματος", γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρθηκε το ανωτέρω ποσό των 

742.600,00€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 από το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί το ποσό των 480.000,00€  και υπολείπεται το ποσό των 262.600,00€ και δ) 

Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το υπόλοιπο του Προγράμματος ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ  II 

του Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 ποσό 112.000,00€ και δημιουργεί νέα 

ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.7331.005 με τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ. 

Γεωργίου». 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

διαμορφώνεται  στο ποσό των 218.716,20€ (68.116,20€ από Ίδια Έσοδα και 150.600,00€ 

που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II). 

Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2019.» 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με επιπλέον 

αιτήματα που κατατέθηκαν από τις Διευθύνσεις του Δήμου; 

Μέλη: Ναι. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το από 24-06-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών. 

2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 

958/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 

13409/2018/2-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης. 

3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2019. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, το 

αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ και 

του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59. 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας : 

Ι) Την Αναμόρφωση (7η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, ως εξής: 

Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 3.720,00€ και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6737.006 και τίτλο 



«Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος με τίτλο "Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση 

«Λαδόμυλοι» παρά την οδό Πιερίων στη Βέροια"», από Ίδια Έσοδα. 

B) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει ποσό 3.000,00€ από τον ΚΑ:20.6054.002 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυροπροστασίας» και πίστωση 11.500,00€ στο 

Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ενισχύει 

ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.7336.001 και τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» 

από ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία. 

Γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 93.400,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:20.6231.001 και τίτλο 

«Διάθεση σύμμικτων αστικών στερών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό 

ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» από Ίδια Έσοδα. 

Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 

ποσό 8.500,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:30.6264.002 και τίτλο 

«Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος 

μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» από Ίδια Έσοδα. 

Ε) α) Στο σκέλος των εξόδων καταργεί τον ΚΑ:30.7331.024 με τίτλο «Παρεμβάσεις 

στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου» και πίστωση 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα και 

μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001, β) Στο σκέλος 

των εσόδων έχει δημιουργηθεί νέα πίστωση ποσού 742.600,00€ με ΚΑ:00.1322.013 και 

τίτλο "«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που 

εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του ανωτέρω Προγράμματος", 

γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρθηκε το ανωτέρω ποσό των 742.600,00€ στο 

Αποθεματικό Κεφαλαίο KA:90.9111.001 από το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το ποσό των 

480.000,00€ και υπολείπεται το ποσό των 262.600,00€ και δ) Στο σκέλος των εξόδων 

μεταφέρει, από το υπόλοιπο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Αποθεματικού 

Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001, ποσό 112.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με 

ΚΑ:64.7331.005 και τίτλο «Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ.Γεωργίου». 

ΙΙ) Την Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2019. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   111 / 2019. 
.................................................................………………………...………………………............................... 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Βέροια  28-06-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 



 

                                        

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια                -2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                        Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Ταχ. Δ/νση      : Μητροπόλεως  46  

Τ.Κ. 59132  ΒΕΡΟΙΑ 

 

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:  

Τηλέφωνο  : 2331350568  

FAX           : 2331350515  

e-mail  : nikopoulos@veria.gr  

 
 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 111/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΣΧΕΤ.: 

 

Περίληψη απόφασης 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 

Δήμου Βέροιας, έτους 2019. 

 

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 111/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 

λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση 
A/1α 

ΣΤ 

Β/4 

Β/2α 

Β/2β 


