
 

 

  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 14/19-06-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ υμβουλίου. 
 
        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 19-06-2019 θμζρα Σετάρτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 8355/14-06-
2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 1.  Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ 
2. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   2.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 
3. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         3.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσιοσ 
4. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 4.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 
5. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 
6. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 
7. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 
8. Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ                                                                8.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 
9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ 
10. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 
11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 
12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 
13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 
14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 
15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 
16. Καμπουράκθσ άββασ 
17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 
18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 
19. πινκάκθσ Μιχαιλ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  τζςςερα κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε  
                  το κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        Ο Δ.. Καμπουράκθσ άββασ αποχϊρθςε από τθ ςυνεδρίαςθ μετά τθν ενθμζρωςθ του Δθμάρχου και πριν από  
                  τθν ζναρξθ ςυηιτθςθσ των εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ κεμάτων. 
                        
                 Θζμα: 7ον    ΕΝΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:   Παράταςη του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςησ του φυςικοφ αντικειμζνου 
                 τησ προμήθειασ ςκυροδζματοσ για την τςιμεντόςτρωςη δρόμων ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ τησ Δ.Κ. Πηγαϊδακίων. 
    

Αριθμ. Απόφαςησ: 107/2019 
 
Ο Αληηδήκαξρνο. θ. Μαπξάθεο Γεψξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 

 
ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΔΚ 87Α') νξίδεηαη φηη  «Έλα (1) κήλα 
πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΜΡΣΩΗ1-ΞΦΒ



 

 

  

θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ». 
 
Στο αριθ. πρωτ.: 25933/15-07-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Ευαρμογή άρθροσ 
65 παρ.5 τοσ ν.3852/2010»,  δηεπθξηλίδνληαη φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 
3852/07-06-2010 (ΦΔΚ 87Α') ηα εμήο:  «Με ηελ ελ ζέκαηη δηάηαμε ν λνκνζέηεο επηζπκεί ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην λα κελ απνθαζίδεη, θαηά ην νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ζέκαηα πνπ ζα δεζκεχζνπλ ηελ 
επφκελε δεκνηηθή αξρή, αιιά κφλν γηα απηά ηα νπνία θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, φηη εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, θαη γηα ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ζχζηαζε ηεο 
Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηά ηελ άζθεζε 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα άξζξα 225-227 ηνπ λ.3852/2010 ειέγρνπ λνκηκφηεηαο εμεηάδεη, κεηαμχ άιισλ, θαη 
ηε λνκηκφηεηα ηεο αηηηνινγίαο γηα ην εμαηξεηηθφ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ, θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.» 
 
ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη «έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 
πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,»  
 
ηελ αξηζκφ πξσηνθφιινπ: 5746/03-05-2019 κε ΑΓΑΜ: 19SYMV004883599 2019-05-03 χκβαζε 
πξνκήζεηαο  ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ 
θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12° «Υξφλνο  παξάδνζεο ησλ πιηθψλ», νξίδεηαη φηη: «Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο  φισλ ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη ζηελ ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πνζφηεηα ηνπο νξίδεηαη σε 
τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλάξηεζεο ηνπ 
ππνγεγξακκέλνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38, 
παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 57654/22.05.2017 Τ.Α. (ΦΔΚ 1781 Β’ 
/23.05.2017 ) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 
 
χκθσλα ινηπφλ κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα θαη ιφγσ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 
επξσεθινγψλ πνπ δηεμήρζεθαλ ηελ 26ε  Μαΐνπ 2019, θαιείηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ 
λα πξνβεί κε  πξσηνβνπιία ηνπ ζηε ιήςε απφθαζεο ψζηε: 
 

1. Να αηηηνινγήζεη ην εμαηξεηηθφ ηεο πεξίπησζεο πνπ επηβάιιεη ηελ ζχγθιηζε ζπλεδξίαζεο ηνπ ην 
δηάζηεκα κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ,  πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ 
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ  παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ: 5746/03-05-2019 κε 
ΑΓΑΜ: 19SYMV004883599 2019-05-03 ζχκβαζεο πξνκήζεηαο  ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ 
ηζηκεληφζηξσζε δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ. 

 
Αιτιολογία: 1) Ζ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ  γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε 
δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ δελ ζα δεζκεχζεη ηελ επφκελε δεκνηηθή αξρή, 
εθφζνλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηεο αλαθεξφκελεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζα έρεη γίλεη ε 
εμφθιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. Δμάιινπ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ έγθξηζε ηνπ εθηεινχκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ θαη ην εθφζνλ ην νηθνλνκηθφ έηνο ιήγεη ηελ 31-12-2019 
έρεη εγθξίλεη θαη ηελ δαπάλε ηεο αλαθεξφκελεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη έρεη δεζκεπηεί λα εθηειεζηεί θαη 
λα εμνθιεζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα κέρξη ηελ 31-12-2019. 
2) Τπνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε 
δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ είλαη ε πινπνίεζε/εθηέιεζε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο, εθφζνλ έρεη ζπλαθζεί ε νηθεία ζχκβαζε πνπ ππνρξεψλεη θαη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο. 
2) Δπηπιένλ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ ε πινπνίεζε/εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 
ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ βειηίσζε ζε ηκήκαηα δξφκσλ εληφο ηεο πεξηνρήο ¨Καβνχζα¨ ηνπ νηθηζκνχ ησλ 
Καιψλ Ληκέλσλ.  
 

2. Να ρνξεγήζεη ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο  
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πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. 
Πεγατδαθίσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο λα είλαη ίζν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
4. Ο ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
5. Σελ κε ππνβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016, επεηδή 

θαηέζηε αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο 
ιφγσ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επξσεθινγψλ πνπ δηεμήρζεθαλ ηελ 26ε  Μαΐνπ 
2019.  

6. Δάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο λα 
παξαδνζνχλ νη ζπλνιηθέο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα 
θεξπρζεί έθπησηνο.  

 

Το Δεμοηικό Σσμβούλιο αθού έλαβε σπόυε ηεν ειζήγεζε ηοσ Ανηιδεμάρτοσ, ηεν γνφμοδόηεζε ηες 

Επιηροπής και μεηά από διαλογική ζσδήηεζε, 
                                              
                                                        Α π ο φ α ς ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

1.  Να ρνξεγήζεη ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ: 5746/03-05-2019 κε ΑΓΑΜ: 19SYMV004883599 2019-05-03 ζχκβαζεο πξνκήζεηαο   
 ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ,  
 ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Αιτιολογία: 1) Ζ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ  γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε 
δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ δελ ζα δεζκεχζεη ηελ επφκελε δεκνηηθή αξρή, 
εθφζνλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηεο αλαθεξφκελεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζα έρεη γίλεη ε 
εμφθιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. Δμάιινπ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ έγθξηζε ηνπ εθηεινχκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ θαη ην εθφζνλ ην νηθνλνκηθφ έηνο ιήγεη ηελ 31-12-2019 
έρεη εγθξίλεη θαη ηελ δαπάλε ηεο αλαθεξφκελεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη έρεη δεζκεπηεί λα εθηειεζηεί θαη 
λα εμνθιεζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα κέρξη ηελ 31-12-2019. 
2) Τπνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ηζηκεληφζηξσζε 
δξφκσλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο ηεο Γ.Κ. Πεγατδαθίσλ είλαη ε πινπνίεζε/εθηέιεζε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο, εθφζνλ έρεη ζπλαθζεί ε νηθεία ζχκβαζε πνπ ππνρξεψλεη θαη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο. 
2) Δπηπιένλ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ ε πινπνίεζε/εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 
ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ βειηίσζε ζε ηκήκαηα δξφκσλ εληφο ηεο πεξηνρήο ¨Καβνχζα¨ ηνπ νηθηζκνχ ησλ 
Καιψλ Ληκέλσλ.  
 

2. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο λα είλαη ίζν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

3. Ο ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

4. Σελ κε ππνβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016, επεηδή 
θαηέζηε αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο 
ιφγσ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επξσεθινγψλ πνπ δηεμήρζεθαλ ηελ 26ε  Μαΐνπ 
2019.  

5. Δάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο λα 
παξαδνζνχλ νη ζπλνιηθέο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα 
θεξπρζεί έθπησηνο.  

 

 
      Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
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                                                                        ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Μαπξάθεο Γεψξγηνο, 2)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 3)Πνπιηλάθεο Μαλνχζνο, 4)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 
5)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 6)Ξεξνπδάθεο Ησάλλεο, 7)Κνπθνπιάθεο Ησάλλεο, 8)Κνπξηάθεο 
Νηθφιανο, 9)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 10)Πεηξαθνγηψξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 11)Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο, 
12)Νηθνιηδάθεο Γξεγφξηνο, 13)Καξγάθεο Νηθφιανο, 14)Κνθαξάθεο Υαξίιανο, 15)Μαληνπδάθεο Κσλ/λνο, 
16)πηλζάθεο Μηραήι. 
 
                Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                       Ο Πξφεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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