
 

                            
            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς,  19  Αυγούστου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 34471 / 808 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

       33
η
 συνεδρίαση  

      µε τηλεδιάσκεψη                                                                

                                                            Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, 

Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος 

Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

      Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

∆ευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 12:00, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, 

τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, 

Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 

9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 5

η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση  σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και 

του Αναπτυξιακού Οργανισµού “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την 

υλοποίηση του Έργου «Τεχνική Βοήθεια στον ∆ήµο Πειραιά για την εκπόνηση τεχνικών 

µελετών». 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου: «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Εξαιρετικά 

Επειγούσης Φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε 1/2019», κατά τέσσερις (4 ) 

µήνες, δηλαδή έως 28-01-2022. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτες ωρίµανσης 

των έργων στο πλαίσιο της Πράξης ¨Πλαίσιο Παρεµβάσεων για την ενίσχυση και τόνωση 

της οικονοµικής δραστηριότητας σε τµήµα του παραδοσιακού εµπορικού κέντρου του 

∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου¨», κατά δύο (2) µήνες, 

δηλαδή έως 13-11-2021. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου περιόδου εργασιών της σύµβασης παραχώρησης 

Ε.Κ. Πειραιά, κατά δώδεκα (12) µήνες. 

 

 ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθµιση 

Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012», κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 

31-10-2021. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και 

Επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών Α/Α 1/2019», κατά τρεις (3) 

µήνες, δηλαδή έως 01-01-2022. 

  

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 113,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-02-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια στεφάνων). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου µας 
ΧΖΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗς, για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, ποσού 1026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύµφωνα 

µε την 350/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για 

την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA µε αριθµό 12035798-01 στη θέση 

Καρπάθου & Σκλαβούνου. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Αποδοχή ή µη αιτήµατος οφειλέτη µε κωδικό 798879, για ένταξη των οφειλών του, 

συνολικού ποσού 71.392,83 € στη ρύθµιση των άρθρων 165 - 172 του Ν. 4764/2020 όπως 

τροποποιήθηκαν µε τα αρ. 35 και 36 του Ν. 4807/2021. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών 

έτους 2021 για το 2
ο
 τρίµηνο. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορούν 

στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την υπηρεσία:  «∆ράσεις 

Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 1.624.193,55 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την 

ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Ανάθεση σύµβασης υποστήριξης - ανάπτυξης 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 

2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 31.282,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο 

διαγωνισµό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για Περίθαλψη 

Αδέσποτων Ζώων (Γατών) του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού  88.698,00 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή 

Υπηρεσιών για Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών) του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού  88.698,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο 

διαγωνισµό, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών 

καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Πειραιά», 
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προϋπολογισµού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: 

«Προµήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων 

ζώων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο 

διαγωνισµό, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Εύκαµπτων 

Κολωνακίων», προϋπολογισµού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 20: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: 

«Προµήθεια Εύκαµπτων Κολωνακίων», προϋπολογισµού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια επαναληπτικού 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει τιµής για την προµήθεια  « Προµήθεια ξυλείας & συναφών υλικών οµάδα 

Α» λόγω κήρυξης αγόνου του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ως προς την οµάδα Α 

(αποφ.Ο.Ε. 616/2021), προϋπολογισµού δαπάνης 35.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «Ευφυής 

ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την 

καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών 

και κοινωνικών πολιτικών» ΟΠΣ 5041957, στο πλαίσιο  της Πράξης «Αξιοποίηση και 
Ψηφιακή- ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της 
Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό 

Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. ΟΠΣ 5045546 στο 

πλαίσιο της Πράξης   «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής 
Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές 
Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της ΟΧΕ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης 461,50  € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχηµάτων, τις 
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο 

: Έγκριση µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά 

Ιωάννη Π. Μώραλη, στην αδελφοποιηµένη πόλη της  Οδησσού της Ουκρανίας από 01-09-

2021 έως 03-09-2021, προκειµένου να συµµετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν την 02-09-2019  για την Ηµέρα της Πόλης της Οδησσού. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.050,00€ σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα  της  µόνιµου  υπαλλήλου  του 

∆ήµου Πειραιά Ουρανίας Μιχαλόλια , για τη µετάβασή  αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά 
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Ιωάννη Π. Μώραλη, στην αδελφοποιηµένη πόλη της  Οδησσού της Ουκρανίας, 
από 01-09-2021 έως 03-09-2021, προκειµένου να συµµετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που 

θα πραγµατοποιηθούν την 02-09-2019  για την Ηµέρα της Πόλης της Οδησσού της Ουκρανίας». 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,  για την προµήθεια: 

«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022», συνολικού 

προϋπολογισµού δαπάνης 160.908,00 € πλέον ΦΠΑ (139.920,00 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα 

προαίρεσης 20.988,00 € πλέον ΦΠΑ),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, ποσού 63,12 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύµφωνα 

µε την 556/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στο Μικρολίµανο, επί της 
Ακτής Κουµουνδούρου 26. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την υπηρεσία 

µε τίτλο: «Εργασίες Καθαρισµού ∆ιαφόρων Επιφανειών και Συνθήµατα TAGS», 

προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προορισµού» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041839 που είναι ενταγµένη στο 

πρόγραµµα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: α) Έγκριση Συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου 

Ταµείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε Α.Π. 4559/28-06-2021 και τίτλο 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 και δέσµευση για την αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού και την εγγραφή της υποβαλλόµενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή 

εγκριθεί β) κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο 

προϋπολογισµός της υποβαλλόµενης πρότασης είναι µεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό 

χρηµατοδότησης, γ) εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για την υποβολή του αιτήµατος 

και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό και δ) 

Ορισµό ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
 

 

 

        

                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       

                                                                                  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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  Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.gr για τις 

συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 

 
Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  
2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση Πληροφορικής 
11. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
13. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

14. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

15. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενηµέρωσης 

16. ∆/νση ∆ιοίκησης 
17. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

18. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

19. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

20. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

21. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

22. ∆/νσης Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


