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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, 

Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα 

ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο 

ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΞΜ-ΔΓΛ
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Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε 

θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα 

όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 2
ν
  Λήςε απόθαζεο Γ. γηα ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζηελ 

πεξηνρή «Σζαΐξη» Καιπβώλ σο ρώξνπ ηνπξηζηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ελ γέλεη κεγάισλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ  

Αξηζκόο Απόθαζεο : 298  

  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ 

Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εσγξάθν, ν νπνίνο αλέθεξε: «όπσο όινη γλσξίδεηε ε 

πεξηνρή «Σζαΐξη» Καιπβώλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ‘Γεο πςειήο Παξαγσγηθόηεηαο’, 

νπόηε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νηηδήπνηε άιιν. 

 Κάλακε πξνζπάζεηεο βαζηδόκελνη ζην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην λα αιιάμνπκε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηεο ρξήζεο γεο ηεο ελ ιόγσ πεξηνρήο, όκσο νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο δελ βνήζεζαλ ηδηαίηεξα. 

 Με έγγξαθό καο πξνο ηνλ Πξόεδξν ΝΔΦΩΠ θ. Τζηκπίδα, ηνπ αλαθέξακε ηα 

παξαθάησ: «Όπσο ζαο είλαη ήδε γλσζηό, κε ηελ παξ.2 ηνπ αξ 56 ηνπ Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200
Α
) , 

όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηελ παξάγξαθν 37 ηνπ αξ. 24 ηνπ Ν. 2945/011 θαη 

κάιηζηα κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο νξηδόκελεο ζ’ απηήλ ζρεηηθήο ΚΥΑ ν ραξαθηεξηζκόο ησλ 

αγξνηεκαρίσλ σο Γεο Υςειήο ή κε Παξαγσγηθόηεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο ίδηεο Υπεξεζίεο, 

δειαδή απηέο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ πξώελ Ν.Α. 

Με ηελ αξηζ. 168.046/3-9-010 Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (ΦΔΚ Β-1528/7-9-

010), θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηαβαζκίδεηαη ε αγξνηηθή γε θαη θαηεγνξηνπνηείηαη 

ζε πνηόηεηεο θαη θαηεγνξίεο παξαγσγηθόηεηαο. 

Μάιηζηα κε ηελ  αξηζ. 073710/4-3-011 Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ ίδησλ θαηά ηα 

παξαπάλσ Υπνπξγώλ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β’-555/8-4-011 θαη ηδηαίηεξα κε ηελ παξάγ. 1 

απηήο, ηξνπνπνηήζεθε ε κε αξηζ. 168040/3-9-010 Κνηλή θαηά ηα αλσηέξσ Υπνπξγηθή Απόθαζε 

θαη κεηά ην πξώην εδάθην ηνπ αξ. 1 απηήο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 072528/011 ΚΥΑ 

(ΦΔΚ 102/Β/011) πξνζηέζεθε λέν εδάθην πνπ νξίδεη ηα εμήο: ‘Η παξνύζα εθδίδεηαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζαλ βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο 

αγξνηηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ έθδνζε ηεο ΚΥΑ ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 56 ηνπ Ν. 

2637/98 (ΦΔΚ Α’ 200) όπσο ην άξζξν απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

  Γειαδή κε ιίγα ιόγηα κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ γελόκελε ηξνπνπνίεζε θαη εθόζνλ 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί νπνηαδήπνηε ΚΥΑ ζ’ εθηέιεζε ζρεηηθώλ εηζεγήζεσλ ησλ θαηά 

ηόπνπο Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ν.Α θαη κε ηελ νπνία λα θαζνξίδνληαη ηα γεσγξαθηθά 

όξηα ηεο αγξνηηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, ν ραξαθηεξηζκόο ησλ αγξνηεκαρίσλ σο γεο 

πςειήο παξαγσγηθόηεηαο γίλεηαη από ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ησλ πξώελ Ν.Α. θαη εμαηξνύληαη νη 

πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαζνξηζζεί ρξήζεηο γεο από Δγθεθξηκέλα Γεληθά Πνιενδνκηθά 

Σρέδηα (ΓΠΣ) – (βλ. και παπ. 6 απ. 56 Απσή ηποποποίεζερ αςηού, όπος πεηά αναγπάθονηαι 

όλα ηα παπαπάνυ και μάλιζηα με ηεν πεηή επιζήμανζε όηι για μεγάλα αναπηςξιακά έπγα 

ακόμε και ηυν ΟΤΑ δεν ιζσύει ο όπορ Γε Υτελήρ Παπαγυγικόηεηαρ, ακόμε και για ηα 

σαπακηεπιδόμενα υρ ηέηοια ημήμαηα, ή αγποηεμάσια από ηεν Δ/νζε Αγποηικήρ Ανάπηςξερ. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΞΜ-ΔΓΛ
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Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν πιένλ όηη έρεηε ηηο ππό ηνπ λόκνπ νξηδόκελεο 

αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ αγξνηεκαρίσλ σο Γε ή κε Υςειήο Παξαγσγηθόηεηαο 

ελόςεη θαη ηεο πξνσζνύκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ Γ.Π.Σ 

Πνιπγύξνπ – Καιπβώλ, ζαο παξαθαινύκε λα επαλεμεηάζεηε ην όιν ζέκα σο ΝΔΦΩΠ γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ θηήκαηνο ηνπ Γήκνπ καο ζηε ζέζε «Τζαΐξη» ηεο πεξηνρήο Καιπβώλ, ζύκθσλα κε ηα 

λέα δεδνκέλα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη θπξίσο ελόςεη ηνπ γεγνλόηνο όηη είλαη ζε όινπο γλσζηό 

πσο πξόθεηηαη γηα κηα έθηαζε 350 ζηξεκκάησλ θαη πιένλ πνπ εθάπηεηαη ζηελ ζάιαζζα, 

ελδείθλπηαη θαζαξά γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ ηνπξηζηηθώλ θαη 

αλαπηπμηαθώλ έξγσλ από ηελ πιεπξά καο (κηθξή απόζηαζε από ην Αζηηθό Κέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Αεξνδξόκην Μαθεδνλία) θαη ην θπξηόηεξν ε όιε γύξσ πεξηνρή 

αλαπηύζζεηαη ηειεπηαία σο πεξηνρή παξαζεξηζηηθώλ θαηνηθηώλ θαη ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εηδηθόηεξα:    

1. Τν θηήκα καο δελ αξδεύεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη ε δηάλνημε γεσηξήζεσλ θαη ρξήζε 

αξδεπηηθνύ λεξνύ από ην 1988 κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Φαιθηδηθήο θαη ελ ζπλερεία κε 

ηελ αξηζκ.2234/13-6-2007 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (επηζπλάπηεηαη ην αξηζκ.3310/294/29-4-11 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φαιθηδηθήο). 

2. Τν έδαθνο είλαη αιθαιηθό (από 8,25 έσο 8,56)  σο πξνο ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

αλήθεη ζηε θαηεγνξία Γ (αθαηάιιεια εδάθε) θαη σο πξνο ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία Γ/ΓΓΑ (Γεσξγηθή Γε Απιή ) 

3.  Η γεληθόηεξε πεξηνρή ηνπ θηήκαηνο έρεη αιιάμεη όςε θαη αλαπηπμηαθό πξννξηζκό θαζώο 

αλεγείξεηαη πεληάζηεξν μελνδνρείν ζε εθαπηόκελν 60 ζηξεκκάησλ κε ην αθίλεηό καο 

αγξνηεκάρην ην νπνίν πνπιήζεθε από ηνλ Γήκν καο ζε ηδηώηε, απνηεινύζε ηκήκα ηνπ 

επίκαρνπ θαη κεγαιύηεξεο έθηαζεο αθηλήηνπ καο θαη θξίζεθε όηη δελ ππάγεηαη ηειηθά ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Γεο Υςειήο Παξαγσγηθόηεηαο.   

 Τέινο ππελζπκίδνπκε ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π. Δ. 

Φαιθηδηθήο όηη ε αξηζκ.05/921/21-2-11 απόθαζε ηνπ Γηεπζπληνύ ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θαηαξγεί ΚΥΑ θαη ηδηαίηεξα ηε κεηαγελέζηεξε κε 

αξηζκ.073710/4-3-11 ΚΥΑ ησλ ππνπξγώλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ 

άξζξ.56 ηνπ Ν.2637/1998 νξίδεη όηη κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο ΚΥΑ ν ραξαθηεξηζκόο 

ησλ αγξνηεκαρίσλ υρ γε ςτελήρ παπαγυγικόηεηαρ γίνεηαι από ηιρ απμόδιερ 

αποκενηπυμένερ ςπεπεζίερ».  

 Με ηελ ίδηα ινγηθή, πξνηείλνπκε ε δώλε πξνζηαζίαο δάζνπο θαη Γαζηθώλ εθηάζεσλ 

εκβαδνύ 5.131 ζηξ., ε νπνία βξίζθεηαη ΝΑ ηνπ Πνιπγύξνπ θαη εθηείλεηαη κεηαμύ ηνπ δξόκνπ 

Πνιπγύξνπ-Γεξαθηλήο θαη Πνιπγύξνπ- Βξαζηάκσλ (πεξηνρή Γθξίηδηνπ Ακπέιη) σο ην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ νξίδεη, λα ραξαθηεξηζηεί και 

υρ πεπιοσή οικοηοςπιζηικήρ ανάπηςξερ,. Παξαθαιώ ην ζώκα γηα ηελ νκόθσλε ςήθηζε ησλ 

αλσηέξσ πξνηάζεσλ». 

 Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, απαληήζεθαλ νη ζρεηηθέο απνξίεο θαη εξσηήζεηο ησλ 

δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο 

Παξζεληώηεο κεηνςήθεζε ιέγνληαο όηη αθνξά κηα πνιύ θαιή ηνπξηζηηθή πεξηνρή, θαη όηη 

ν Γήκνο ζα πξέπεη λ’ αθνινπζήζεη άιιε δηαδηθαζία θαη άιιν κνληέιν ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΞΜ-ΔΓΛ
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Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε παξ.2 ηνπ αξ 56 ηνπ 

Ν. 2637/98 (ΦΔΚ 200
Α
) ,, αξηζκ.073710/4-3-11 ΚΥΑ ησλ ππνπξγώλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο 

θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    θ α η  ά       Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α  

 

 Δηζεγείηαη λα απνραξαθηεξηζηεί ε πεξηνρή «ΣΑΨΡΗ» Καιπβώλ από Γε Τςειήο 

Παξαγσγηθόηεηαο θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ρώξνο ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ελ 

γέλεη κεγάισλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα θάλεη ν Γήκνο, είηε κε 

δηθέο ηνπο δαπάλεο, είηε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπκπξάμεσο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ 

ηνκέα, θαη ζε θάζε πεξίπησζε κ’ νπνηνδήπνηε επσθειή γηα ηνλ Γήκν ηξόπν (λνκηθό θαη 

πξαγκαηηθό). 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ απνζηνιή όισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο θαη γηα ηελ ππνγξαθή θάζε απαηηνύκελνπ εγγξάθνπ ώζηε ε πεξηνρή απηή λα 

εληαρζεί κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα (ρώξνο ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεγάισλ 

Αλαπηπμηαθώλ έξγσλ) ζην ππό έγθξηζε Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην (Γ.Π..) ηνπ 

Πνιπγύξνπ. 

 Με άιιε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ ζα εμεηδηθεπζνύλ ηα έξγα 

πνπ ζα πξνγξακκαηίζεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή («ΣΑΨΡΗ» 

Καιπβώλ) 

 Δηζεγείηαη λα ραξαθηεξηζηεί από Εώλε Πξνζηαζίαο Γάζνπο θαη Γαζηθώλ εθηάζεσλ ζε  

Εώλε Πξνζηαζίαο Γάζνπο θαη Γαζηθώλ εθηάζεσλ –Πεξηνρή Οηθνηνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, ε πεξηνρή εκβαδνύ 5.131 ζηξ. ε νπνία βξίζθεηαη ΝΑ ηνπ Πνιπγύξνπ θαη 

εθηείλεηαη κεηαμύ ηνπ δξόκνπ Πνιπγύξνπ-Γεξαθηλήο θαη Πνιπγύξνπ- Βξαζηάκσλ 

(πεξηνρή Γθξίηδηνπ Ακπέιη) σο ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο πνπ νξίδεη. 

 Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. 

Νηθόιανο Παξζεληώηεο, γηα ηνλ ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε. 

πλελλόεζε   

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 298/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11 -8-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΞΜ-ΔΓΛ


