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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
2Η Συνεδρίαση 05-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3/2022
ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης του Δήμου Καισαριανής σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων

Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ του Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρακτικό της με αριθμό 2ης/2022 έκτακτης δια περιφοράς της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 5η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ.
/04-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. 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».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Γραφίδου Γεσθημανή

ΑΠΟΝΤΑ
1. Πολυχρονάκης Συμεών
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5. Παραγυιού Άννα
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 37/03-01-2022 εισήγηση της διευθύντριας
τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως
εξής :
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με την υπ’ αριθμ. πρωτ.12143/29-112021Πρόσκληση με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ», καλεί το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων, μεταξύ των Δήμων,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχής.

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν για τους Δήμους
ενδεικτικά :










Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης,
κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Χώρας.
Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος &
φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης
συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης
πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και
δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, που αφορούν
σε προωθητικές ενέργειες για το συνολικό Πρόγραμμα «Μικροκινητικότητας» και για το σύνολο των
συμμετεχόντων Δήμων.
Υπηρεσίες
Συμβούλου
Παρακολούθησηςπρος
τους
συμμετέχοντες ΟΤΑ μέγιστου π/υ έως 8.000 ευρώ
Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται

Ο Δήμος Καισαριανής στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να συνάψει
Σύμφωνο Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ για την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα
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με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και «Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Καισαριανής», όπως
αυτά περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω και αναλυτικά στις σχετικές μελέτες της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Υποέργο 1 «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» με προϋπολογισμό
309.785,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία
προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού
συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα
ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία
στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα
περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο
αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.
Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου
ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις
(εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες
μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που
θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Υποέργο 2 «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας
του ΔήμουΚαισαριανής» με προϋπολογισμό 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής για την υλοποίηση του υποέργου
«Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και συγκεκριμένα:









Παροχή απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων μικροκινητικότητας
Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την σύνταξη,
συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα(ΟΠΣ)
Υποστήριξη σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχειν
αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη των δράσεων που
υλοποιούν
Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων
Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε
όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
Υποστήριξη για την προετοιμασία του Δήμου προκειμένου να
ανταποκριθεί επιτυχώς σε τυχόν προβλεπόμενους ελέγχους.
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού,
στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων
και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και
οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την:
Α)Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης
των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Καισαριανής» στο πλαίσιο της πρότασης που θα
υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην υπ’ αριθμ. πρωτ.
12143/29-11-2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ του Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Β) Έγκριση σύναψης Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Καισαριανής για την υλοποίηση της πρότασης που
θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον καιΑειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας
Συνεργασίας.
Γ) Έγκριση των μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση
της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών
Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου
Καισαριανής»
Δ) Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που
απαιτείται προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούμενων
εγγράφων.
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Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:
 Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
 Την μελέτη του υποέργου 1
 Την μελέτη του υποέργου 2
 Την σχετική νομοθεσία
Η κ. Γραφίδου Γεσθημανή λόγω έλλειψης ικανοποιητικών στοιχείων και απουσίας
κυκλοφοριακής μελέτης για την ένταξη τους στο Δήμο Καισαριανής ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
Η κ. Παραγυιού Άννα ψηφίζει ΚΑΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Την έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης
των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Καισαριανής» στο πλαίσιο της πρότασης που θα
υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην υπ’ αριθμ. πρωτ.
12143/29-11-2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ του Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Β) Την έγκριση σύναψης -Συμφωνίας -Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Καισαριανής για την υλοποίηση της πρότασης που
θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον καιΑειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας
Συνεργασίας.
Γ) Την έγκριση των μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια με τίτλο
«Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καισαριανής» και για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο

ΑΔΑ: 6ΠΜΜΩΕΨ-ΨΦΥ

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου
Καισαριανής»
Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που
απαιτείται προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούμενων
εγγράφων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2022

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Γραφίδου Γεσθημανή
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
05/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

