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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
11Η Συνεδρίαση    30-04-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 43/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε 
α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Προϋπολογισµού: 1.629.193,92 €, (πλέον ΦΠΑ 24%)  (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/2020  δια περιφοράς συνεδρίασης  της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, η οποία συνήλθε την 30η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  έτους 
2020 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα. 11:30 π. µ., ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3674/24-04-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  



 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 6ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
εισήγηση µε αρ. πρωτ.: 3628/22-04-2020 εισήγηση  της κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής 
∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής : 
 

 
Σας υποβάλλουµε το από 9/4/2020 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου & Κατακύρωση)  (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη 
∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  και παρακαλούµε για την 
έγκρισή του και τη κατακύρωση του διαγωνισµού για τη σύναψη ∆ηµόσιας 
Σύµβασης εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία  «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» µε α/α προσφοράς 141722  ο οποίος 
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (βάσει 
τιµής) µε ποσοστό έκπτωσης 54,03%.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: 

 

“ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ” 

 

Π  Ρ  Α Κ  Τ  Ι Κ Ο IΙ 

 

Την 9η  Απριλίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι : 

- Κούση Βασιλική, Πρόεδρος, ΠΕ Αρχ. Μηχανικός στην Διεύθυνση Δ26 στο Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών 

- Αρχοντάκη Κυριακή, Μέλος, ΠΕ Μηχ. Μηχανικός στην Διεύθυνση Δ16 στο Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών 

- Κωστάκη Άννα, Μέλος, ΤΕ Πολ. Μηχανικός στην Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. στο Υπ. Υποδομών και 

Μεταφορών 

- Βασενχόβεν Μαρία Ευδοκία, Μέλος, ΠΕ Αρχ. Μηχανικός στη Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων 

Μνημείων στο Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού  του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» που συγκροτήθηκε κατόπιν της με 

αρ.107/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής (ΑΔΑ: ΩΕΗ0ΩΕΨ-

ΚΒ7), συνήλθαμε σε συνεδρίαση με ηλεκτρονικά μέσα (λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

προέκυψε από την εξάπλωση του COVID-19) προκειμένου να προβούμε, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του ανοιχτού Διαγωνισμού του Ν.4412/16, βάσει των άρθρων 4.2 και 22 της οικείας 

διακήρυξης, στον έλεγχο των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου.  

Τα ορισθέντα μέλη κατά το άρθρο 221 παρ.8.(β).(ββ),(γγ) και (δδ) του Ν.4412/2016, αν και είχαν 

κληθεί νομίμως για την αποσφράγιση των προσφορών δεν είχαν προσέλθει.  

Ο κ. Μακρής  Απόστολος, Μέλος, ΤΕ Πολ. Μηχανικός, στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδομών, στην Περιφέρεια Αττικής ο οποίος είχε συμμετάσχει  στην αποσφράγιση των 

προσφορών και είχε υπογράψει το πρακτικό Ι για την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου 
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δήλωσε αδυναμία  να συμμετάσχει  λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και τη 

θέση του λαμβάνει η κ. Κωστάκη Άννα η οποία είχε παραβρεθεί  και στη συνεδρίαση για την 

αποσφράγιση των προσφορών 

 

Ιστορικό 

Η επιλογή του αναδόχου προβλέπεται με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

Ν.4412/2016 και οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό (α/α) 86188, αφού έλαβε υπόψη της :  

- Τη με αρ. ΑΔΑΜ 19PROC006114558 2019-12-30 Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου 

 - Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, όπως αυτός αναφέρεται και στο άρθρο 

27 του Ν.4412/2016,  

εξέδωσε το από 03/02/2020 Πρακτικό Ι με το οποίο εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την ανάθεση του 

έργου στην Εταιρεία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 

Α.Ε.» καθώς εκπλήρωνε τα κριτήρια ανάθεσης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το Πρακτικό 

κοινοποιήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ 

Με την υπ’ αρ. 15/2020 (ΑΔΑ:ΩΧΧ2ΩΕΨ-ΗΧΑ) Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής ενέκρινε το πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (µε α/α  Συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη 

Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου : «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» καθώς και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την 

σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ , την   «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», που προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (54,03%) επί του προϋπολογισμού. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή με το αρ. πρ.: 2487/04.03.2020 έγγραφό της μεταξύ άλλων αναφέρει 

«…Έχοντας υπόψη το άρθρο 4.2 της διακήρυξης σας καλούμε  να υποβάλλετε σε προθεσμία δέκα  

(10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, και µέσω της λειτουργικότητας της 
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«Επικοινωνίας», τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης που προβλέπονται από την διακήρυξη. Εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014 …».   

Ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ στις 13/03/2020 και στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας σε κλειστό 

φάκελο με το υπ’ αρ. εισερχ. πρωτ. 2945/18-08-2020 έγγραφο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωσε στις 17.03.2020 

την πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.  

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ενημέρωσε στις 20.03.2020 τα μέλη της Επιτροπής ζητώντας τους παράλληλα τις απόψεις τους 

για τον χειρισμό του θέματος λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε λόγω του COVID-19, 

καθώς και την δυνατότητα ή μη από μέρους τους τηλεδιάσκεψης 

Κατόπιν των ανωτέρω η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής 

σε συνεδρίαση με ηλεκτρονικά μέσα (09/04/2020) για τον έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου. 

 

Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων, νομίμως και εμπροθέσμως, δικαιολογητικών και αφού η 

επιτροπή διαπίστωσε την  πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

Την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που 

ορίσθηκαν στα οικεία Τεύχη Δημοπράτησης, στην εταιρεία που προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με την 

επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020 Α.Ε.» (Αρ. Οικ. Προσφοράς141722),  που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα 

και τρία εκατοστά τοις εκατό (54,03%) επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε 
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προϋπολογισμό προσφορά 759.730,11€ χωρίς ΦΠΑ. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το παρόν Πρακτικό ΙΙ, το οποίο συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα και ακολούθως υπέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ, 

προς έγκριση 

ΑΘΗΝΑ  09/04/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

     

ΚΟΥΣΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΩΣΤΑΚΗ     

ΑΝΝΑ 

ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ 

ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 



 

 

 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 

 
Αφού έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
• Τη σχετική νοµοθεσία 
• Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α 
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  προϋπολογισµού: 1.629.193,92 €, (πλέον ΦΠΑ 24%)  (Φάση: Έλεγχος 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) και κατακυρώνει το διαγωνισµό 
στον ανάδοχο οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε.» µε α/α προσφοράς 141722  ο οποίος προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά (βάσει τιµής) µε ποσοστό έκπτωσης 54,03%.  
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                        6.Παραγυιού Άννα        
           
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       30/04/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 


