ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 402/2016
Περίληψη
Έγκριση
2ου
Ανακεφαλαιωτικού
και
Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή
πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση
οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής
Γιοτζαλίκια».
Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
α) Στις 11-02-2015 συντάχθηκε η υπ' αριθ. 09/2015 μελέτη του έργου από το Τμήμα
Τεχνικό-Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
β) Με την υπ' αριθ. 123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:
294/2015).
γ) Με την υπ’ αριθ. 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.
δ) Με την υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
ε) Με την υπ' αριθ. 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας,
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του τακτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-04-2015 για
ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του έργου και κατακυρώθηκε στον Νικόλαο Σιουραντάνη με
τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 54,25 %)
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
στ) Στις 02-06-2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των
196.722,04 €, με Φ.Π.Α. (23%).
ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε (ολογράφως) εκατόν είκοσι
(αριθμητικώς) 120 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.
η) Με την υπ’ αριθ. 540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες
δηλαδή έως την 29-12-2015.
θ) Με την υπ’ αριθ. 786/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92)
ημέρες δηλαδή έως την 31-03-2016.
ι) Με την υπ' αριθ. 94/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:
276/2016).
κ) Με την υπ’ αριθ. 131/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του εν λόγω έργου, καθώς και η διάθεση των απροβλέπτων
δαπανών του όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
λ) Με την υπ’ αριθ. 164/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31-05-2016.
μ) Με την από 30-05-2016 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου, βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη
περαίωση του έργου στις 26-05-2016.
Η μελέτη περιλάμβανε τις απολύτως αναγκαίες εργασίες που έπρεπε να γίνουν στην
περιοχή του έργου, ώστε να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια η κίνηση των μαθητών και των
οχημάτων από και προς το νεοανεγερθέν σχολείο "1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ" στην
περιοχή Γιοτζαλίκια της Βέροιας.
Οι εργασίες που συμπεριλήφθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της
μελέτης.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταμέτρησης των εργασιών που συμπεριλαμβάνονταν στο
ανωτέρω έργο και προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (ποσό
απροβλέπτων : 20.522,96 €), η υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 131/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, και με τον οποίο προτάθηκαν : α) η διάνοιξη των δρόμων
περιμετρικά του νεοανεγερθέντος σχολείου στην περιοχή (στο Ο.Τ. 631) δηλαδή τμήματος της
οδού Γιάννη Ρίτσου, τμήματος της οδού Στρατηγού Χανδρηνού και τμήματος της οδού Γλύπτη
Ευάνδρου, η κρασπέδωσή τους, καθώς και η διάστρωσή τους με υλικά οδοστρωσίας, με σκοπό

τον ευπρεπισμό-καθαρισμό της περιοχής, β) η κατασκευή των πεζοδρομίων (έως την
τσιμεντόστρωση) από την απέναντι πλευρά του νεοανεγερθέντος σχολείου επί της οδού Ρωμανίας
από την συμβολή με την οδό Γλύπτη Ευάνδρου έως και την συμβολή με την οδό Νικολάου
Καβάσιλα και γ) ο καθαρισμός-διάνοιξη-επίχωση με υλικά οδοστρωσίας του υπολειπόμενου
αδιάνοικτου τμήματος της οδού Ρωμανίας έως τη συμβολή της με την οδό Προσφύγων.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη η αυξομείωση των ποσοτήτων κάποιων εργασιών
της αρχικής μελέτης ώστε να ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής του έργου ενώ κρίθηκε
αναγκαία και η χρησιμοποίηση τεσσάρων (4) νέων άρθρων που αφορούσαν σε εργασίες
τοποθέτησης σωλήνα κατά μήκος του πεζοδρομίου που προτάθηκε να κατασκευαστεί επί της
οδού Ρωμανίας, με σκοπό τη μελλοντική διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού.
Συγκεκριμένα προτάθηκε η χρήση των παρακάτω άρθρων και συντάχθηκε το 1ο
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το εν λόγω έργου που επίσης
εγκρίθηκε με την 131/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας :
N. 1 : "Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων" - ΟΙΚ. 20.10
Ν. 2 : "Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m." ΥΔΡ 6081.1
Ν. 3 : " Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm" - ΥΔΡ 6068
Ν. 4 : "Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm." - ΗΛΜ 5
Μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, αλλά και των νέων
εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προέκυψαν
αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες εντάχθηκαν στον παρόντα 2ο
Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών
Α) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
Β) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου
Γ) δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν έχουμε τους
περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (20% από ομάδα σε ομάδα και 10% στο
σύνολο της συμβατικής δαπάνης του έργου).
Δ) Ο προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι
υποσυμβατικός και ανέρχεται στο ποσό των 179.648,47 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του ΦΠΑ.
Ε) Η δαπάνη των νέων εργασιών όπως αυτές εγκρίθηκαν με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ καλύπτεται
από το ποσό των απροβλέπτων ενώ το ποσό των επί έλασσον δαπανών, στο μέρος αυτών που δεν
καλύπτει τη δαπάνη των επί πλέον εργασιών της ίδιας ομάδας, δεν απορροφάται. Επίσης, μέρος
του ποσού των απροβλέπτων καλύπτει τη δαπάνη των επί πλέον εργασιών της κάθε ομάδας.
Συνολικά, το ποσό των απροβλέπτων που απορροφάται είναι 12.546,36 ευρώ ενώ το ποσό των
7.976,60 ευρώ από τα απρόβλεπτα δεν απορροφάται.
Η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών είναι
αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον 2ο
Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ», καθώς και την απορρόφηση μέρους του ποσού
των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης τόσο των νέων που εγκρίθηκαν με το 1ο
ΠΚΤΜΝΕ όσο και των επί πλέον εργασιών κάθε ομάδας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την με αριθ. 9/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Τις υπ’ αριθ. 134, 540, 786/2015 και 131, 164/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
4.- Τις υπ’ αριθ. 123, 151, 233/2015 και 94/2016 αποφάσεις της Ο.Ε.
5.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου
και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που
συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό,
ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος
Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ
196.722,04 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 17.073,57€.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνσηασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από
την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την
Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης
Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών
περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο
Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό,
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο
Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον
οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 196.722,04 συμβατικής δαπάνης του έργου
κατά 17.073,57€.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 402 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

