
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  24/06/2020  Έκτακτης δια περιφοράς  Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 12/24-06-2020    Αριθ. Απόφασης: 185/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 24η Ιουνίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη  με τη  δια
περιφοράς  διαδικασία  συνεδρίασε  το  Δημοτικού  Συμβούλιο  Ρόδου  με  την
έγκριση  και  σύμφωνη  γνώμη  του  Δημάρχου  Ρόδου  κ.  Αντώνη  Β.
Καμπουράκη.
Το  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/29021/23.06.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις
διατάξεις   του  άρθρου  67  παρ.5  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’  87/2010),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018),
του άρθρου 95  παρ.2  του Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 και
σύμφωνα με την υπ΄αριθ.40 Εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-03-2020) του Υπουργείου
Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου
(αρ.φύλλου 55/11-3-2020, άρθρο 10 παρ.1), αρ.φύλλου 75/30-3-2020 άρθρο 43
παρ.1,  την  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (αρ.πρωτ.18318/13-3-
2020), καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-
4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.   

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ» 
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ.

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

48.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  συμμετέχουν  τουλάχιστον  τα  2/3  των  μελών  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  ψηφοφορίας  που  εστάλη  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και
επεστράφη συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ. , όπου επί σαράντα εννέα
(49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία,
ανταποκρίθηκαν και  οι σαράντα  εννέα (49), άρχεται η Συνεδρίαση, παρουσία 49
Δημοτικών Συμβούλων.

Κατόπιν  ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.  Μιχαήλ Β.  Σοκορέλος,  προχώρησε στη λήψη
απόφασης. 

Θ  Ε  Μ  Α  1ο : Αντικατάσταση  εξουσιοδοτούμενων  υπαλλήλων  για
υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  ηλεκτρονικά – με
email για  το  μοναδικό  θέμα  της  Έκτακτης  δια  περιφοράς  Συνεδρίασης  ,
ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το ανωτέρω θέμα, η εισήγηση του
οποίου έχει ως εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διενεργηθούν συναλλαγές για το σύνολο
των λογαριασμών (διαχείρισης διαθεσίμων, εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος ΠΔΕ) του Δήμου Ρόδου ζητά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με
εξουσιοδοτήσεις  των  υπαλλήλων  που  έχουν  οριστεί  με  σχετική  απόφαση
Δημάρχου. Κατόπιν της απόφασης 1422/2/28306/ 19.06.2020 περί ορισμού Ταμία
(ΑΔΑ: Ω2ΗΩΩΙΡ-Β3Β).
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ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Την  εξουσιοδότηση  του  Δημοτικού  Ταμία  Νικόλαου  Αφαντενού  για
πραγματοποίηση  όλων  των  συναλλαγών  στους  λογαριασμούς  του  Δήμου
Ρόδου στην ΤτΕ με αναπληρωτή ταμία και διαχειριστή την υπάλληλο Σοφία
Μαντικού.

2. Οι  δύο  υπάλληλοι  εξουσιοδοτούνται  να  υπογράφουν  από  κοινού
(συνοπογράφουν) την εκτέλεση όλων των συναλλαγών που υπερβαίνουν τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, όπως απαιτεί η ΤτΕ. 

3. Η εξουδιοδότηση ισχύει  και  για  κάθε  άλλο τραπεζικό  ίδρυμα ως  προς  την
αναγνώριση  των  δύο  υπαλλήλων  για  την  εκτέλεση  των  χρηματικών
συναλλαγών.  

4. Κάθε προηγούμενη απόφαση που ορίζει διαφορετικά παύει να ισχύει.

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ»  κ.  Φώτης
Χατζηδιάκος απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την τοποθέτησή του η
οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση της τηλεφωνικής σας κλήσης και κατόπιν της με αριθμό πρωτ.

2/29021/23-06-2020 πρόσκλησης για την σύγκλιση δια περιφοράς του δημοτικού

συμβουλίου  με  θέμα:  “Αντικατάσταση  εξουσιοδoτούμενων  υπαλλήλων  για

υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος”, σας εκθέτουμε τα ακόλουθα

τα οποία παρακαλώ να καταχωρηθούν στην οικεία απόφαση:

Για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των δημοτών μας και την εύρυθμη

λειτουργία  της  ταμειακής  υπηρεσίας  του  δήμου,  κατ’  εξαίρεση  και  παρά  την

αντίθετη  μέχρι  σήμερα  θέση  μας,  συμφωνούμε  στην  δια  περιφοράς  σύγκλιση

συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου και συμμετέχουμε με το σύνολο των μελών

της παράταξης μας.  

Επί  της  ψηφοφορίας  του  ανωτέρω  θέματος,  ψηφίζουμε  ΚΑΤΑ διότι  οι

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του δημοτικού ταμία, προβλέπονται ρητά από το

νόμο  και  ασκούνται  από  έναν  υπάλληλο  (δημοτικό  ταμία)  και  σε  περίπτωση

απουσίας από τον αναπληρωτή αυτού.  

Στην προκειμένη περίπτωση, πλέον της υπ’  αριθμό 1422/2/28306/19-6-

2020 απόφασης του δημάρχου Ρόδου, που αναφέρεται στην εισήγηση, εκδόθηκε

και  η  με  αριθμό  1423/2/28307/19-6-2020  απόφαση  του  δήμαρχου  (που

αποσιωπάτε), η οποία δεν είναι σύννομη και πάσχει ακυρότητας, διότι ορίζει ως

δημοτικό τομία του δήμου Ρόδου, από κοινού (με δυο (2) υπογραφές) ΠΑΝΤΑ,

τον Νικόλαο Αφαντενό, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και την Σοφία Μαντικού,
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ΔΕ Διοικητικού και στην ουσία αναιρεί και ακυρώνει την προηγούμενη με αριθμό

1422/2/28306/19-6-2020 απόφαση του δημάρχου.

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  κ.  Δημήτριος  Κρητικός,
τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής:

Επί  του  ανωτέρω  θέματος  «αντικατάσταση  εξουσιοδoτούμενων  υπαλλήλων  για

υπογραφή  συναλλαγών  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος»,  η  παράταξη  «ΡΟΔΟΣ

ΑΞΙΩΝ»  διαφωνεί ,όχι  ως  προς  την  υποχρέωση  του  Δήμου  Ρόδου  δια  του

συλλογικού οργάνου ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει τον ορισμό

ταμία και αναπληρωτή ταμία για την ΤτΕ, αλλά ως προς τη δυνατότητα υπογραφής

από κοινού των δύο υπαλλήλων ταυτόχρονα. Θα πρέπει να υπογράφει ο ταμίας και

σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αυτού,  οι  οφειλόμενες  ενέργειες  να

ασκούνται από τον αναπληρωτή ταμία, πρακτική ασκηθείσα σε όλη τη δημόσια

διοίκηση κατά  το δημόσιο λογιστικό.

Μετά τα ανωτέρω, η παράταξη « Ρόδος Αξιών» καταψηφίζει το θέμα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τηλέμαχος Καμπούρης, ενημέρωσε ηλεκτρονικά
το Σώμα  για τη θέση – απάντησή του σχετικά με το θέμα,  που έχει ως εξής:

Όταν στο φορέα λειτουργεί Ταμειακή Υπηρεσία οργανωμένη σε επίπεδο τμήματος
τότε  στα  τμήματα  αυτά  προΐσταται  υπάλληλος  κατά  οργανικές  διατάξεις.  Ο
προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας εκτελεί υποχρεωτικά και χρέη ταμία, είναι
δηλαδή  και  ταμίας  του  φορέα,  κατά   το  Βασιλικό  Διάταγμα  17-5115-5-59.  Ο
Δήμαρχος κατά το ίδιο Βασιλικό Διάταγμα ορίζει τον ταμία και στην περίπτωση
που  υπάρχει  Τμήμα  Ταμειακής  Υπηρεσίας  υποχρεωτικά  ορίζει  τον  υφιστάμενο
αυτού.  Ομοίως  κατά  τη  θητεία  του  κ.  Χατζηδιάκου ταμίας  του Δήμου ήταν  ο
προϊστάμενος του αντίστοιχου τμήματος ταμείου. Είναι άλλη πράξη η τοποθέτηση
υπαλλήλου στο τμήμα και η ανάθεσή του με χρέη προϊσταμένου και άλλη πράξη η
αναγνώριση του ιδίου να διενεργεί ταμειακές πράξεις και πράξεις διαχείρισης με
την υπογραφή του Δημάρχου.
Τα  τραπεζικά  ιδρύματα  αναγνωρίζουν  συναλλαγές  που  υπογράφονται  από  τον
ταμία όπως ορίζεται με απόφαση του εκπροσώπου του  Δήμου (Δήμαρχος).  Δεν
αρκούνται  στην  παρεπόμενη  αναγνώριση  του  ταμία,  ως  προϊστάμενος   της
Ταμειακής Υπηρεσίας. Σχετικά με την πρόσθετη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου
η οποία δεν προκύπτει  από την νομοθεσία ως προς την αναγνώριση του ταμία,
απαιτείται  όμως  υποχρεωτικά  από  την  ίδια  την  τράπεζα  της  Ελλάδος  για  την
εκτέλεση των συναλλαγών.
Για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ στην ΤτΕ που απαιτούνται 2 υπογραφές, θα
συνυπογράφουν οι δύο οριζόμενοι υπάλληλοι. Για συναλλαγές κάτω των 3.000
ευρώ η  ΤτΕ  απαιτεί  μόνον την υπογραφή του Δημοτικού Ταμία,  δηλαδή ενός
προσώπου και να είναι  ορισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ζητά, μην
αναγνωρίζοντας τον ορισμό του Δημοτικού Ταμία κατά την κείμενη νομοθεσία από
τον Δήμαρχο. Συνεπώς ενώπιων της ΤτΕ δεν αναγνωρίζεται η απόφαση Δημάρχου
που  κατά  το  Βασιλικό  Διάταγμα  του  1959  είναι  ισχυρή.  Άρα  ο  ταμίας  ή  ο
αναπληρωτής  αυτού  που  θα  διενεργεί  συναλλαγές  έως  3.000  ευρώ
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αναγνωρίζονται και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όταν οι συναλλαγές
είναι κάτω των 3.000 ευρώ συνυπογράφουν και οι δύο.
Άρθρα 45 έως  48 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ114/59 τεύχος Α’)
Με την 386/2019 στις 27 Μαρτίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο επί θητείας κ.
Χατζηδιάκου  όρισε  τον  Δημοτικό  Ταμία  κ.  Αποστολίδη  Κωνσταντίνο  για  την
είσπραξη και εξόφληση όλων των τραπεζικών εργασιών, την υπογραφή επιταγών,
την  διαχείριση  όλων  των  Τραπεζικών  λογαριασμών  και  των  κάθε  είδους
χρηματικών μέσων του Δήμου μας, καθώς και την πρόσβαση και πλήρη διαχείριση
της ηλεκτρονικής Τραπεζικής (internet banking) στην Τράπεζα της Ελλάδος  και
γενικότερα του εκχωρεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που απορρέουν από τη
θέση του Δημοτικού Ταμία.
Ο  κ.  Χατζηδιάκος  με  την  3237/15.6.2018  απόφαση  του,  τοποθέτησε  τον
υπάλληλο  ως  προϊστάμενο  του  Τμήματος  Ταμείου.  Αμέλησε  όμως  να  εκδώσει
απόφαση ορισμού  του Ταμία  από  τον ίδιον  όπως  ορίζει  το  Βασιλικό  Διάταγμα
Άρθρον 48.

1. Εκάστου των κατά το προηγούμενον άρθρον συνιστώμενων ταμείων
των δήμων, προΐσταται ο δι’ αποφάσεως του δημάρχου οριζόμενος
δημοτικός  ταμίας,  ούτινος  τα  καθήκοντα  και  αί  αρμοδιότητες
ορίζονται ειδικότερων ως εξής….»  

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν ο χώρος που επιλέγει ο κ. Χατζηδιάκος να ασκεί την
δήθεν αντιπολίτευσή του είναι ΚΕΝΟΣ ή πιο λαϊκά ΚΟΥΦΙΟΣ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος,
 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  5  του  Ν.3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ
Α΄133/2018) και

 Τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί

49 που συμμετείχαν

ΥΠΕΡ ψήφισαν είκοσι οκτώ (28)
ΚΑΤΑ ψήφισαν δέκα εννέα (19), η παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με
επικεφαλής  τον  κ.Φώτη  Χατζηδιάκο  και  η  παράταξη  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  με
επικεφαλής τον κ.Δημήτριο Κρητικό
ΑΠΟΧΗ  από  τη  ψηφοφορία  δήλωσαν  δύο  (2),  η  παράταξη  «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» με επικεφαλής τον κ. Καλετό Πότσο.

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία

1. Την  εξουσιοδότηση  του  Δημοτικού  Ταμία  Νικόλαου  Αφαντενού  για
πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών στους λογαριασμούς του Δήμου
Ρόδου στην ΤτΕ με αναπληρωτή ταμία και διαχειριστή την υπάλληλο Σοφία
Μαντικού.

2. Οι  δύο  υπάλληλοι  εξουσιοδοτούνται  να  υπογράφουν  από  κοινού
(συνοπογράφουν) την εκτέλεση όλων των συναλλαγών που υπερβαίνουν
τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, όπως απαιτεί η ΤτΕ. 
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3. Η εξουδιοδότηση ισχύει και για κάθε άλλο τραπεζικό ίδρυμα ως προς την
αναγνώριση  των  δύο  υπαλλήλων  για  την  εκτέλεση  των  χρηματικών
συναλλαγών.  

4. Κάθε προηγούμενη απόφαση που ορίζει διαφορετικά παύει να ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ

6

ΑΔΑ: Ψ5ΑΙΩ1Ρ-5ΤΕ


		2020-06-24T15:14:08+0300
	Athens




