
     

           
                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                ΣΤΗΝ 51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς 

Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Π. Λεκάκη, Δ. Ακριτίδου, 
Δ. Δαγκλή, Μ. Καραγιάννη, 
Ι. Σπανού, Στ. Καλαϊτζίδη, 
Ερ. Θεοτοκάτο, Ελ. Χρυσίδου, 
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσμοπούλου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Ν. Βαρσάμη, Στ. Τανιμανίδου,
Γ. Αβαρλή, Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,
Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊμπέκη

Κοινοποίηση
κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο
κ. Δ. Τσαβλή, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδημάρχους
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων

    
   

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00΄μμ στην τακτική συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

55/11-03-2020 τεύχος Α΄, άρθρο 10), την με αριθμ.60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Οικονομικής Επιτροπής & 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ. Κώδικας             : 54636
Πληρ. : Κ.Λάμπρου
Τηλ. : 2313317787
Fax      : 2313316101



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 50ης συνεδρίασης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη», για τις
ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 410.435€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.346665/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
2)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δημόσιου  συνοπτικού
διαγωνισμού για  την ανάθεση της  μελέτης “Μελέτη Αποκατάστασης  Οξειδωμένων Μεταλλικών Στοιχείων
Φέροντος Οργανισμού Σχολικού Γυμναστηρίου στην Αναξιμάνδρου 79” Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  π.α.
49.857,90€ και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.349899/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
3)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)»
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, π.δ. 120.797€ με Φ.Π.Α, και β)κατακύρωση ή
μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.348620/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
4)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και αναβάθμιση έξι
γηπέδων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης”, π.δ. 392.000€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.346706/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
5)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Διαμόρφωση του σκάμματος του θαλάσσιου
τείχους παρά την οδό Μητροπόλεως στο Ιστορικό Κέντρο”, π.δ. 74.350€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.349175/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
6)Έγκριση α)της διενέργειας β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για
την  «Προμήθεια  φυτοπαθολογικού  υλικού,  φυτοφαρμάκων,  λιπασμάτων  &  βελτιωτικών  υλικών»,  π.δ.
33.472,11€ με Φ.Π.Α. 13% και 24% 
(Α.Π.346987/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 __________________________________________________________________________________
7)Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων & βελτιωτικών υλικών», προϋπολογισμού δαπάνης
33.472,11€ με Φ.Π.Α. 13% και 24% 
(Α.Π.346958/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)  
 ____________________________________________________________________________________
8)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
«Προμήθεια  ερπυστριοφόρου  μικρού  εκσκαφέα»  π.δ.  52.700€,  στο  πλαίσιο  της  πράξης  «Προμήθεια
υλικοτεχνικού  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού  για  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  φυσικών
καταστροφών», κωδικός ΟΠΣ 5029920 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020,
(ΕΣΠΑ)»
(Α.Π.349205/2020)   
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________

2



                                                                                                                                                                         
9)Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού
«Προμήθεια  ερπυστριοφόρου  μικρού  εκσκαφέα»  π.δ.  52.700€,  στο  πλαίσιο  της  πράξης  «Προμήθεια
υλικοτεχνικού  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού  για  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  φυσικών
καταστροφών», κωδικός ΟΠΣ 5029920 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020,
(ΕΣΠΑ)»
(Α.Π.349204/2020)   
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
10)Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  δημόσιου  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
εκτέλεση του έργου με  τίτλο  «Κατασκευή νέου χωνευτηρίου στα  Κοιμητήρια  Αναστάσεως  του Κυρίου»
π.δ.33.999,99€
(Α.Π.348411/2020)   
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχ/κών Μελετών) 
________________________________________________________________________________________
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

11)Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.350606/2020)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.) 
________________________________________________________________________________________
12)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-πίνακας 5Α) στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2021
(Α.Π.350628/2020)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.) 
________________________________________________________________________________________
13)Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος) και αφορά τη μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού
συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1 καθώς και δράσεις δημοσιότητας, π.δ. 439.457,45€ 
(Α.Π.348377/2020)
(Δ/νση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & ΤΠΕ)  
                                                                                                                                        __________
14)Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προ-
σβασιμότητα ΑμΕΑ» και αφορά δύο υποέργα με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α',Β',Γ' Δημοτικών Κοι -
νοτήτων ∆.Θ, έτους 2019, Τ.Π» και «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Ε' Δημοτικής Κοινότητας ∆.Θ, έτους 2019,
Τ.Π», π.δ 2.213.922,30€
(Α.Π.348350/2020)
(Δ/νση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & ΤΠΕ)  
                                                                                                                                        __________
15)Αποδοχή  της  δωδέκατης  (IB΄)  τακτικής  επιχορήγησης  ποσού  2.948.744,53€  από  τους  Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
(Α.Π.346964/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
                                                                                                                                        __________
16)Διαγραφή οφειλών των προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
(Α.Π.349918/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
                                                                                                                                                                        
17)Διαγραφή οφειλών των προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.345326/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
                                                                                                                                        __________
18)Διαγραφή οφειλών από μισθώματα κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Τσιμισκή 9 ποσού 207,20€ από
τον οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο
(Α.Π.350089/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
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19)Έγκριση  α)  απόδοσης  λογαριασμού  του  υπ’  αριθμ.  6987/2020  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
(ΧΕΠ), ποσού  200€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 1028/2020 Α.Ο.Ε. και β) απαλλαγής του υπολόγου
υπαλλήλου, κ. Βάϊου Τσιορπάκα, που ορίστηκε για την διαχείριση της δαπάνης
(Α.Π.349955/2020)
(Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)  
                                                                                                                                        _________
20)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των υπ΄αριθμ. α) 7219/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
ποσού  8.146€  που  αφορά  την  καταβολή  τελών  κυκλοφορίας  έτους  2021,  των  επιβατικών  οχημάτων,
δίκυκλων  και  λεωφορείων  ιδιοκτησίας  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  β)  7221/2020  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής ποσού 47.760€ που αφορά την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021, των φορτηγών
οχημάτων και τρίκυκλων ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης και β)απαλλαγή των υπόλογων διαχείρισης της
δαπάνης
(Α.Π.350433/2020)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)
                                                                                                                                                                       
21)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ. 2073/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού
6.000€ το οποίο  εκδόθηκε για τη σύσταση πάγιας  προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού
έτους 2020 και β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.349936/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
ΝΟΜΙΚΑ
22)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για άσκηση αγωγής ενώπιον του Κτηματολογικού
Δικαστή (αγωγή άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998) για τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 19044ΕΚ82023, 19044ΕΚ84226,
19044ΕΚ84212 και 190448288001 που εμπίπτουν εντός του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Μαρίας Κάλ-
λας 5, 7 και 9.
(Α.Π. 349724/2020)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)  
________________________________________________________________________________________
23)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για
την επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εκμισθώτριας εταιρίας «Dimera Group Μ.Ε-
ΠΕ» για το περίπτερο-αναψυκτήριο στον Κήπο του Ίσκιου, στον ΚΧ 157 στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονί-
κης
(Α.Π.350691/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
___________________________________________________________________________
24)Έγκριση  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  μεταξύ  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  του  κ.  Γεωργίου
Παπαδόπουλου  για  το  ποσό  των  793,60€  λόγω  ζημιών  που  υπέστη  το  Ι.Χ.  όχημά  του,  με  αριθμό
κυκλοφορίας ΝΙΑ 6927, από πτώση κλαδιού δένδρου
(Α.Π.350156/2020)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)  
________________________________________________________________________________________
ΔΩΡΕΕΣ

25)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ARTHROMED PLUS Ε.Ε. (ορθοπεδικά είδη) 72 τεμαχίων λαμπιονιών για
το στολισμό των δένδρων των νοσοκομείων της πόλης μας και πιο ειδικά του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  (ΑΝΘ) «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»,  του Γ.Ν.Θ.  «Ο Άγιος  Δημήτριος»,  του
Γ.Ν.Θ.  «Γ.  Γεννηματάς»  και  του  Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  (ΠΓΝΘ)  ΑΧΕΠΑ,
εκτιμώμενης αξίας 900€
(Α.Π. 345324/2020)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
                                                                                                                                                                         
26)Αποδοχή δωρεάς από τον κ.Σταύρο Ανδρεάδη που αφορά στο κόστος 52 δένδρων, 140 θαμνοειδών,
καθώς και των απαιτούμενων εργασιών αξίας 13.000€ 
(Α.Π. 349980/2020)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)  
                                                                                                                                        ___________
27)Αποδοχή δωρεάς για τον εορταστικό διάκοσμο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2020 – 2021 
(Α.Π. 350561/2020)
(Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού)  
                                                                                                                                                            _  

4



28)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία  INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 600 λίτρων γάλακτος μακράς διάρκειας και
600τμχ Corn Flakes (500gr), προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων
(Α.Π. 348943/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
___________________________________________________________________                                        
29)Αποδοχή δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής διαφόρων ειδών, προκειμένου να
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε οικονομικά ευπαθείς κατοίκους του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων 
(Α.Π. 348949/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
                                                                                                                                                                         
30)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) τροφίμων ποσού 5.000€ προκειμένου να
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε οικονομικά ευπαθείς κατοίκους του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων
(Α.Π. 348926/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
________________________________________________________________________________________
31)Αποδοχή δωρεάς  από την εταιρία ΙSOMAT Α.Β.Ε.Ε. τροφίμων ποσού 10.000€ προκειμένου να διατεθούν
από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε οικονομικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων
(Α.Π. 348921/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
                                                                                                                                                                         
32)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία NOVA PACKAGING HELLAS s.S.A., 2.500 τμχ. χαρτοτελάρων για τη συ-
σκευασία τροφίμων τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε οι-
κονομικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου
Έτους και των Θεοφανείων
(Α.Π. 348917/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
________________________________________________________________________________________

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης


	
	 8)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα» π.δ. 52.700€, στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», κωδικός ΟΠΣ 5029920 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, (ΕΣΠΑ)»
	 (Α.Π.349205/2020)
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