
1 

 
  

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
 

 
Προς 
Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Π. Λεκάκη, Σ. Δημητριάδη, 
Μ. Κούπκα, Δ. Δαγκλή, 
Στ. Τανιμανίδου, Στ. Καλαϊτζίδη, 
Γ. Ορφανό, Ελ. Χρυσίδου, 
Στ. Λιακόπουλο, Ιν. Αβραμίδου 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 
Χ. Αηδονόπουλο, Ν. Βαρσάμη, 
Μ. Καραγιάννη, Δ. Αηδονά, 
Χρ. Αρχοντή, Μ. Πασχαλίδου 
 
Κοινοποίηση 
κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο 
κ. Π. Λεκάκη, Πρόεδρο ΔΣ 
Αντιδημάρχους 
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους 
κ. Ν. Λιακόπουλο, Γενικό Γραμματέα 
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταμένη Γενικής  Διεύθυνσης 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Τμημάτων 
 

 
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης, την 21 
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-
2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α’/09-07-2022, καθώς και το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
(χαμηλότερης) τιμής ανά τμήμα 
(Α.Π.346998/2022) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

2)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια και αξιολόγηση του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Δήμου Θεσσαλονίκης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά τμήμα 
(Α.Π.346993/2022) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

3)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών σίτισης 
(έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους 
μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.3.148.456,15€ 
(Α.Π.346446/2022) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

4)α) Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για 
τη «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην 
περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.α. 277.637,17 € με ΦΠΑ και 
β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού  
(Α.Π.346587/2022) 
(Πρακτικό) 
 

5)Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών 
του δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 
σχολικών κτιρίων Δ΄ δημοτικής  κοινότητας και δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας Δ.Θ. έτους 
2022», Τ.Π, Αρ. Μελέτης ΔΚΣ 6/02-06-2022,  προϋπολογισμού 1.026.000,00 €  (με Φ.Π.Α.) 
(Α.Π.347104/2022) 
(Πρακτικό) 
 
 

6)Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων της υπ’ αριθ. 284926/12-10-2022 σύμβασης (Α∆ΑΜ: 
22SYMV011409785 2022-10-12) για την «Ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών για την 
ανασύνταξη των Πινάκων Κοινωνικής Υποδομής της μελέτης Αναθεώρησης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε έλεγχο τήρησης του ισοζυγίου 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων». 
(Α.Π.343889/2022) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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7)Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων της υπ’ αριθ 253041/9-9-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
(Α.Π.346989/2022) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

8)Επικαιροποίηση, ως προς το οικονομικό σκέλος, της υπ’ αρ. 1240/2022 ΑΟΕ (6ΦΩΘΩΡ5-
ΑΦ8), με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου «Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ 2019» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης». 
(Α.Π.318803/2022) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
προγραμμάτων) 
 

9)Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου 
«∆ηµιουργία υπαίθριων χώρων στάθµευσης» 
(Α.Π.347601/2022) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

10)Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020» 
(Α.Π.347786/2022) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

11)Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση της µελέτης µε τίτλο 
«Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, αρχιτεκτονική µελέτη και µελέτη περιβάλλοντος χώρου του 
σχολικού συγκροτήµατος στην οδό Ικτίνου 5», ποσού σύµβασης 130.051,20 € 
(συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) 
(Α.Π.347650/2022) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

12)Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της υπ’ αριθ. 303736/2021 {ΑΔΑΜ: 
21SYMV009585820 2021-11-23} Σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση των προϋποθέσεων και 
δημοπράτησης έργου συντήρησης υφιστάμενου κρηπιδώματος της παλιάς παραλίας και 
επέκτασής του με ξύλινο κατάστρωμα επί πασσάλων (ντεκ) σε συνέχεια αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού ιδεών», ποσού 23.312,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Α.Π.347724/2022) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

13)Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση της µελέτης µε τίτλο 
«Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, αρχιτεκτονική µελέτη και µελέτη περιβάλλοντος χώρου του 
σχολικού συγκροτήµατος στην οδό Συγγρού 31», ποσού σύµβασης 115.363,40 € 
(συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) 
(Α.Π.347715/2022) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

14) Έγκριση αποστολής Σχεδίου Απόφασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή της παρ. 9 του 
άρθρου 73, του Ν. 4412/2016, για τη Διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων 
του οικονομικού φορέα «Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. 
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VALCON Α.Τ.Ε. » προς απόδειξη της αξιοπιστίας της στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ Β΄ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2022» 
προϋπολογισμού 727.000,00 € με ΦΠΑ. 
(Α.Π.347870/2022) 
(Επιτροπή Διαγωνισμού) 
 

15)Α)Έγκριση Σχεδίου (Όρων) και ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης (κάθετη συνεργασία) 
μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ–ΑΟΤΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παρ. 3 του Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υλοποίηση του 
έργου «Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προετοιμασία του Κλιματικού 
Συμφώνου Πόλης – Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων», με προϋπολογισμό 
80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Β. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και των αναπληρωτών τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
(Α.Π.346295/2022) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
προγραμμάτων) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
16)Απαλλαγή υπόλογου πάγιας προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 
2022.  
(Α.Π. 344433/2022) 
(Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
 

17)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 345770/2022) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

18)Διαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο, εσόδων από μισθώματα κυλικείου 
κολυμβητηρίου Αλάνας Τούμπας, ποσού 48.615,60€. 
(Α.Π. 345648/2022) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

19)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, εσόδων από μισθώματα κενωθέντος 
περιπτέρου επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 90, ποσού 828,80€  
(Α.Π. 345646/2022) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

20)Αποδοχή της δωδέκατης (ΙΒ΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 3.143.255,09€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών. 
(Α.Π. 346129/2022) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

21)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την οικονομική   ενίσχυση του 
Αθλητικού Συλλόγου Τυφλών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 
(Α.Π. 346396/2022) 
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
22)Νομιμοποίηση της ΓΑΚ23540/2022 ανακοπής του ΔΘ και της ΓΑΚ 23541/2022 αίτησης 
αναστολής του ΔΘ κατά της «Τ62 DEVELOPMENT OE» που ασκήθηκαν ενώπιον του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την ακύρωση της με αρ. 14171/2022 διαταγής 
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
(Α.Π.344586/2022) 
(Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας ) 
 

23)Ανάκληση της υπ' αριθμ. 1342/30-11-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
«Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1156/19-10-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά: «Παροχή ή μη εντολής στο 
δικηγόρο Αθηνών κ.Δημήτριο Στράνη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου 
Θεσσαλονίκης ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και για τη 
κατάθεση υπομνήματος κατά τη δικάσιμο της 20.12.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο στη συζήτηση της με αρ. κατ. ΕΛ474/2022 Παρέμβασης της εταιρίας ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέρ της με αρ.1/2022 αποφάσεως της 1 ης Ειδικής 
Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
υπέρ του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατά της με αρ. 
κατ. 533/ /2022 Αίτησης Ακύρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της με αρ.1/2022 
αποφάσεως της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης” 
(Α.Π.345506/2022) 
(Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας) 
 

24)Ανάκληση της υπ' αριθμ. 981/14-09-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά : 
«Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Στράνη (για παράσταση και 
εκπροσώπηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου και για 
τη κατάθεση υπομνήματος κατά τη ορισθείσα αρχικά την 20.9.2022 και μετά από αναβολή 
δικάσιμο της 20.12.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο στη συζήτηση της με αρ. 
κατ. ΕΛ477/2022 παρεμβάσεως της εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέρ του κύρους της με αρ. 305/23.3.2022 Αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατά της 905/2022 αιτήσεως 
ακυρώσεως της εταιρίας ΙΚΕ POLITIS OUT OF HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
(Α.Π.345462/2022) 
(Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας) 
 

25)Έγκριση ή μη της νομικής κάλυψης της τέως υπαλλήλου Κανελλοπούλου Ζαφείρως και 
προϊσταμένης του τέως τμήματος Ανακύκλωσης της τέως Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων κατόπιν αίτησης της για την κάλυψη των εξόδων 
εκπροσώπησής της ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο της 19-10-2022,  
(Α.Π.332594/2022) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 
 

ΔΩΡΕΕΣ 
 
26)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία DIRTY LAUNDRY Α.Ε. 20 κιβωτίων με είδη ένδυσης (636 
τεμάχια), τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ωφελούμενους Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων). 
(Α.Π.342326/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
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27)Αποδοχή  δωρεάς από την εταιρία Lidl Hellas & Sia O.E. 750 γευμάτων για την Παραμονή 
των Χριστουγέννων και 750 γευμάτων για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα οποία θα 
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, σε ωφελούμενους του Υπνωτηρίου Αστέγων και του Ανοιχτού Κέντρου 
Ημέρας Αστέγων. 
(Α.Π.344571/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

28)Αποδοχή δωρεάς της δράσης του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και του Κέντρου Πολιτισμού για τη συγκέντρωση 
παιχνιδιών, παιδικών βιβλίων, σχολικών ειδών, το Σάββατο 10/12/2022, Τα είδη θα διατεθούν 
από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, εν όψει 
των εορτών των Χριστουγέννων, σε παιδιά ωφελούμενων οικογενειών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου.  
(Α.Π. 345914/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

29)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία SAVIL A.E. τη δωρεά 500 τεμαχίων σαμπουάν (40ml) 
και 500 τεμαχίων αφρόλουτρα (40ml) τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ωφελούμενους Ανοιχτού 
Κέντρου Ημέρας Αστέγων 
(Α.Π.347300/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                 Εφραίμ Κυριζίδης 
                                                                       Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
                                                                          και Βιώσιμης Κινητικότητας  



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Margaritis Polyxronis
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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