
Ποσά Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης 

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2016 χρήσεως 2015

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 39.569,33 12.080,33 27.489,00 39.569,33 8.153,33 31.416,00   Ι.  Κεφάλαιο 64.420.905,94 64.420.905,94

39.569,33 12.080,33 27.489,00 39.569,33 8.153,33 31.416,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 24.733.882,33 0,00 24.733.882,33 24.733.882,33 0,00 24.733.882,33       Δωρεές  παγίων.

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 24.082.876,40 11.439.122,54 12.643.753,86 24.082.876,40 10.476.103,71 13.606.772,69     4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 207.765,08 95.832,48

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 519.016,46 384.138,01 134.878,45 484.572,97 367.570,11 117.002,86 207.765,08 95.832,48

     5.   Μεταφορικά μέσα 317.479,37 317.479,23 0,14 317.479,37 316.220,82 1.258,55

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.567.338,59 2.463.838,76 103.499,83 2.544.122,26 2.438.665,72 105.456,54

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 52.220.593,15 14.604.578,54 37.616.014,61 52.162.933,33 13.598.560,36 38.564.372,97   ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια

 3.Ειδικά αποθεματικά 4.827,37 6.154.695,58

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓIΙ ) 37.616.014,61 38.564.372,97

  IV. Αποτελέσματα εις νέο 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον -852.532,87 -1.133.750,16

   Ι. Aποθέματα      Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων  -16.146.886,05 -15.013.135,89

      4.   Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, -16.999.418,92 -16.146.886,05

            Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 238.739,44 253.219,70

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 47.634.079,47 54.524.547,95

   ΙΙ. Απαιτήσεις   Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.245.966,67 13.986.262,60  1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 187.537,40 187.686,56

      5.   Χρεώστες διάφοροι 0,00 539,22

      6.   Λογαριασμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 11.740,00 4.045,20

5.257.706,67 13.990.847,02 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   ΙΙI. Χρεόγραφα  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      1. Μετοχές 105.762,52  105.762,52       1. Προμηθευτές 665.055,98 1.135.976,22

          Μείον : Προβλέψεις  για υποτίμηση 102.118,92 3.643,60 102.602,02 3.160,50      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.912,31 9.141,79

      2. Λοιπά χρεόγραφα 22.224,95 20.809,58      8. Πιστωτές Διάφοροι 13.371,95 72.625,00

25.868,55 23.970,08   Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 686.340,24 1.217.743,01

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 0,00 1.500,00

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.255.198,51 281.506,08

2.255.198,51 283.006,08

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 7.777.513,17 14.551.042,88

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.318.553,22 2.900.215,00     1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 20.296,80 0,00

3.318.553,22 2.900.215,00     2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 211.316,09 117.069,33

231.612,89 117.069,33

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 48.739.570,00 56.047.046,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 48.739.570,00 56.047.046,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 10.622.730,60 8.769.149,23       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 10.622.730,60 8.769.149,23

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης  χρήσεως 2015 χρήσεως 2016 χρήσεως 2015

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.957.703,60 3.922.161,72 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως -852.532,87 -1.133.750,16

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 11.881.789,92 11.791.507,06 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -16.146.886,05 -15.013.135,89

   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -7.924.086,32 -7.869.345,34 Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον -16.999.418,92 -16.146.886,05

   Πλέον: Αλλα έσοδα 11.011.204,26 10.591.663,90

   Σύνολο 3.087.117,94 2.722.318,56     Έλλειμμα εις νέον -16.999.418,92 -16.146.886,05

   Μείον:    1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.982.015,32 3.982.015,32 3.888.062,05 3.888.062,05

   Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -894.897,38 -1.165.743,49

         Πλέον:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 778,36 778,36 689,12 689,12

 

   Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 11,68 766,68 2.079,74 -1.390,62    

   Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -894.130,70 -1.167.134,11

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα   

                  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 147.742,71 0,00

                  3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 13.641,77 142.011,00

                  4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 149,16 0,00

161.533,64 142.011,00

ΜΕΙΟΝ :   

                  1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 45,00

                  2.Έκτακτες ζημίες 70.193,81 0,00

                  3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 49.742,00 119.935,81 41.597,83 108.582,05 108.627,05 33.383,95

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -852.532,87 -1.133.750,16

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.009.945,18 1.052.891,28

   Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.009.945,18 0,00 1.052.891,28 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( έλλειμμα ) ΧΡΗΣΕΩΣ -852.532,87 -1.133.750,16

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

  

  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΔΤ  ΑΜ 762058 ΑΔΤ AH 576080
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

     Α/Α Ο.Ε.Ε. Α΄ 24002                      Α/Α Ο.Ε.Ε. Α΄ 65403ΑΔΤ AB 323570

2. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" ,"Άλλα έσοδα", "'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων" και "'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων" περιλαμβάνεται συνολικό ποσό 9.396.464,62 € που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν

εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Κατά την κλειόμενη χρήση το κόστος περίθαλψης απόρων € 2.492.304,46  επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως .Το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε η μονάδα υγείας για την περίθαλψη οικονομικά αδυνάτων ανήλθε στην τρέχουσα  στο ποσό των € 68.397,19.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

Σημειώσεις:

1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2009) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές

διατάξεις. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

ΠΡΩΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

     ΚΡΗΤΙΚΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΔΤ Ξ 067107

ΔΟΥΒΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΔΤ ΑΕ 051096

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Αν. Μάνος

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων

από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για

το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη

είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1) Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν λάβαμε επιβεβαιωτικές επιστολές από ασφαλιστικά ταμεία για ποσό € 2.648 χιλ., του λογαριασμού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» ποσού € 5.246 χιλ. και επιβεβαιώσαμε με άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες ποσό € 1.935 χιλ. και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για τη

διαφορά ποσού € 713 χιλ. Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών»  ποσού € 5.246 χιλ. αφορά απαιτήσεις σε καθυστέρηση, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη και από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» € 3.318 χιλ. αφορά σε νοσήλια που παρασχέθηκαν έως την 31/12/2016 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν είχαν εκκαθαρισθεί. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη επίπτωση των διαφορών, μεταξύ του ανωτέρω ποσού και των τελικώς

εκκαθαρισμένων νοσηλείων, στους λογαριασμούς «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών».

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας».

Έμφαση Θεμάτων

1) Στη σημείωση 13 του προσαρτήματος στην οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 51 του Ν. 4384/2016, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ) έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των

ετησίων χρηματοδοτήσεών τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ανεξαρτήτου του χρόνου τιμολόγησής τους. Το Νοσοκομείο εντός της κλειόμενης χρήσεως διέγραψε ποσό € 9.632 χιλ. 2) Όπως προκύπτει από τη ληφθείσα επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές

υποθέσεις ποσού € 146 χιλ. περίπου για τις οποίες εκτιμάται σύμφωνα ότι πιθανόν να αποζημιωθούν οι ενάγοντες  3) Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και για τον πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Άλλο Θέμα 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 08η Σεπτεμβρίου 2016 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.3599/2007 και οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Ο λόγος της κατάρτισης των

οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα την παρούσα χρονική στιγμή είναι για σκοπούς ενημέρωσης της αρμόδιας ΥΠΕ στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο.

19 Οκτωβρίου 2017

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182

Αναστάσιος Ν. Καλαμπόκας

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.

Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 144 51

ΑΜ.ΕΛΤΕ 33

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148

ΑΔΑ: 6Α69469Η27-6ΥΡ
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