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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 2οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                           Α.Α (5/21) 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 2/2021πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ. 
 
 
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Ρ.Α 
 
ήκεξα ηελ 29ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα20:00έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης 
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», θαη 
καηόπιν ηης σπ’αξηζκ.301/25-1-21έγγξαθεοπξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 18, ήηνη: 
 
 Α.-ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- Πάιιε 
Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.) Θενδσξνπνύινπ νθία , 7). Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,8.) Καξλέδεο 
ππξίδσλ,9.)  νύριαο σηήξηνο, 10.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 11.)νύρια ηπιηαλή ,12.) Λαδάξνπ 
Κσλ/λνο,13 .) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,14.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 15.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,16.)Μέιινο 
Ησάλλεο,17.)Αζαλαζίνπ άββαο,18.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,19.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
 
Απόνηες 
1.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 2.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 

 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
 
Οσδείς 
 
Απόνηες 
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. 
Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) 
Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο 
Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
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Σα πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόοΓεκνηηθόο Τπάιιεινο  
θ.Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 2οΖ/Γ.                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:5/2021 
 
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Ρ.Α 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ 
αξκόδηα Αληηδήκαξρν θ. Μάγεηξα, ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 4856/20 
αίηεζεηνπ αλσηέξσ,  ε νπνία έρεη απνξξηθζεί ζε πξνεγνύκελν Γεκνηηθό πκβνύιην.  
Ζ θα. Μάγεηξα δηεπθξίληζε όηη ην ζέκα ηνπ θ. Ρ.Α.επαλήιζε, δηόηη ν ίδηνο επηζπκνύζε λα 
αλαιύζεη ην πξόβιεκα ζηα κέιε ηνπ Γ..Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ 
αηηνύληα όπνπ αλέθεξε όηη ην ζέκα ηνπ είλαη από ην 2008,δελ ιάκβαλε πνηέ ινγαξηαζκό θαη 
όηη απηόο ελεκεξώζεθε ην 2011 ρσξίο λα έρεη θάλεη πνηέ αίηεζε ζην Γήκν γηα λα έρεη 
πδξόκεηξν ζην όλνκά ηνπ, είρε λνηθηάζεη έλα καγαδί γηα ην μπινπξγείν ηνπ πνπ ηδηνθηήηεο ήηαλ 
ν θ. Ν.Κ. πνπ έρεη πιένλ απνβηώζεη θαη ζεσξεί όηη ν ελ ιόγσ θύξηνο είρε ηξαβήμεη 2ε  παξνρή 
από ην πδξόκεηξν θαη πόηηδε ηα δέληξα ζην θηήκα ηνπ (ζηελ θαξηέια κε ηηο θαηαλαιώζεηο ηεο 
ππεξεζίαο ύδξεπζεο , ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ην πδξόκεηξν έρεη θαηαλαιώζεη πνιιαπιάζηα 
θπβηθά θαη ην νπνίν αλήθεη βάζε ηεο θαξηέιαο ζηνλ ηδηνθηήηε θ. Ν.Κ ). Ηζρπξίζηεθε όηη έρεη 
θάλεη επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο ρσξίο λα ηνπ δνζεί πνηέ απάληεζε θαη πξνζθόκηζε 
θσηνγξαθίεο πνπ είρε θαη ζην παξειζόλ δώζεη σο πεηζηήξηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αηηήκαηόο ηνπ. 
Γήισζε όηη ιόγσ ηνπ ρξένπο έρεη γίλεη δέζκεπζε ηνπ εκπνξηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ, έρεη 
ζνβαξό πξόβιεκα ζηε δνπιεηά ηνπ, ηαιαηπσξείηαη 12 ρξόληα θαη αηηήζεθε δηαγξαθή ησλ 
ρξεώζεσλ ησλ ζεξηλώλ κελώλ γηα δύν ηξίκελα, θαη πιεξσκή κόλν ησλ πνζώλ πνπ ηνπ 
αληηζηνηρνύλ βάζεη ησλ ρξεώζεσλ ησλ άιισλ ηξηκήλσλ. Δπηπιένλ δήηεζε βεβαίσζε από ηελ 
ππεξεζία όπνπ ζα δηεπθξηλίδεηαη από πόηε ην πδξόκεηξν ήηαλ ζην όλνκά ηνπ θαη βάζεη πνίνπ 
αηηήκαηόο ηνπ. 
Ζ θ. Μάγεηξα ζηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν θαη κεηαμύ άιισλ πξόζζεζε όηη θαηαλνεί ηηο 
απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ύδξεπζεο αθνύ πξέπεη λα ηεξήζεη ηνλ θαλνληζκό, αιιά δηεπθξίληζε 
ηελ αλζξώπηλε πιεπξά θαη όηη ην πδξόκεηξν ελώ είρε πάληα ρξεώζεηο από 20 έσο 50 €, ηα 
δπν ζεξηλά ηξίκελα ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009 θαίλνληαη θαηαλαιώζεηο 304 θαη 121 θπβηθώλ θάηη 
πνπ θαληάδεη αδύλαην γηα έλα μπινπξγείν θαη επηπξόζζεηα ην όηη δελ βξέζεθε πνηέ αίηεζε ηνπ 
θ. Ρ.Α.γηα ιήςε πδξνκέηξνπ ζην όλνκά ηνπ.  
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη κεηαμύ άιισλνξηζκέλνη ύκβνπινη δήισζαλ ηα 
αθόινπζα: 
Ο θ. Καξλέδεο π. είπε όηη γλσξίδεη θαιά ην ζέκα γηαηί ην είρε ρεηξηζηεί θαη σο πξώελ 
αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο θαη ζηελ επηηξνπήειέγρνπ, ζεσξεί όηη είλαη πξόβιεκα κεηαμύ 
ελνηθηαζηή θαη ηδηνθηήηε ή ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ θαη άθεζε αηρκέο όηη ην ζέκα επαλέξρεηαη κεηά 
από πηζαλή πίεζε ηνπ Γεκάξρνπ ώζηε λα δώζεη ειπίδεο ζηνλ θύξην.  Απεπζπλόκελνο ζηελ 
θα. Μάγεηξα είπε «μην ηο παίζεηε εζείς καλοί και εμείς κακοί», αλαξσηήζεθε γηαηί  κεηά από δύν 
απνξξηπηηθέο λα παξαλνκήζνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη απεπζπλόκελνο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνλ 
ξώηεζε αλ έρεη «ηα άληεξα» λα πάξεη αληίζηνηρε απόθαζε θαη γηα άιινπο ηδηνθηήηεο ξνινγηώλ. 
Σέινο επέκεηλε λα απνξξηθζεί ην αίηεκα ηνπ θ. Ρ.Α. 
Ο θ. Πξόεδξνο δήηεζε ηελ πξόηαζε ηεο θαο Μάγεηξα, ε νπνία πξόηεηλε,βιέπνληαο ηελ 
αλζξώπηλε πιεπξά, ειάθξπλζε γηα ηα δπν ηξίκελα πνπ είρε ηηο ππέξνγθεο θαηαλαιώζεηο θαη 
λα ρξεσζεί  βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνύκελσλ ινγαξηαζκώλ αληίζηνηρα 
θαη λα γίλεη ην ίδην θαη γηα ην 2009. 
Ο θ. Μέιινο ραξαθηήξηζε ηελ θαηάζηαζε «θαρζοκωμωδία», ηζρπξίζηεθε όηη ε Γεκνηηθή Αξρή 
πνπ έθαλε θαηάζρεζε ζην ινγαξηαζκό λα βξεη ηε ιύζε, είπε όηη δελ ζα ςεθίζεη ην ζέκα θαη 
πξνέηξεςε θαη ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην. 
Ζ θα. Αλδξένπ, είπε όηη ηελ θάιπςε ν θ. Μέιινο θαη  κεηαμύ άιισλ δήισζε όηη δελ κπνξεί λα 
θέξλνπκε 500 θνξέο απνξξηθζείζα αίηεζε πξνο ςήθηζε θαη όηη δελ είλαη απόθαζε ηνπ Γ.. 
λα κπινθαξηζηεί ν ινγαξηαζκόο. 
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Ο θ. Αζαλαζίνπ είπε όηη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ θ. Ρ.Α. ηνλ θαηέζρεζε ν Γήκαξρνο, είλαη άζηνρν 
λα πξνηείλεη ε θα. Μάγεηξα ζπκβηβαζκό θαη πξόηεηλε ζηνλ θ. Ρ.Α. λα θάλεη κήλπζε θαηά 
παληόο ππεπζύλνπ, αθνύ δελ είρε θάλεη πνηέ αίηεζε γηα λα βάιεη πδξνκεηξεηή ζην όλνκά ηνπ. 
Ο θ. Λίηζαο δήισζε όηη είλαη κέινο ηεο επηηξνπήο όπσο θαη ν θ. Αζαλαζίνπ πνπ δελ έρεη 
παξαβξεζείελώ ιέεη δηάθνξα θαη ηόληζε όηη ε επηηξνπή ςήθηζε αξλεηηθά γηαηί αθνξά ην 2008. 
Ο θ. Αλαζηαζηάδεο ξώηεζε ηνλ θ. Ρ.Α. αλ είρε πνηέ πιεξώζεη ινγαξηαζκό, εθείλνο ηνπ 
απάληεζε όηη πξώηε θνξά ελεκεξώζεθε ην 2011θαη όηη ην καγαδί ήηαλ έθζεζε επίπισλ, ην 
εξγαζηήξηό ηνπ ήηαλ αιινύ θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ είρε πεη όηη ηξνθνδνηνύληαλ από πεγάδη. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Πξόεδξνο : Πνηνη ςεθίδνπλ ηελ πξόηαζε ηεο θ. Μάγεηξα; 
Σδηληέξεο Αλδξέαο : Ναη 
Λεζηώηεο ππξίδσλ: Ναη 
Μέιινπ Μαξία:  Ναη .Ηζρπξίζηεθε όηη ε ίδηα δελ κπνξεί λα γλσξίδεη κεηά από ηόζα ρξόληα, 

αιιά βιέπεη θαη ηελ αλζξώπηλε πιεπξά. Δπίζεο είπε όηη ην βξίζθεη ππνθξηηηθό γηαηί λνκίδεη όηη 

θάπνηνη μέξνπλ ή θάλνπλ πσο δελ μέξνπλ ηη έρεη ζπκβεί θαη αλαξσηήζεθε αλ είλαη παξόληεο 

θαη ηώξα ζύκβνπινη από εθείλε ηελ επνρή πνπ ππήξρε ην ζέκα ηνπ θ. Ρ.Α. 

Μάγεηξα Αλαζηαζία: Ναη 
νύριαο σηήξεο : Παξώλ 
Αλαζηαζηάδεο Γηώξγνο  : Παξώλ 
Μέιινο Γηάλλεο: Παξώλ 
ακπάλεο Γεκήηξεο : Παξώλ 
Λαδάξνπ Κσλζηαληίλνο : Παξώλ 
νύρια ηπιηαλή: Παξώλ 
Καξαγηάλλεο Κσλζηαληίλνο : Παξώλ.  Σν δηθαηνιόγεζε επεηδή δελ αλαγξάθνληαη ηα πνζά 
πνπ δηαγξάθνληαη,εμαληιήζεθε ην ζέκα θαη δπν θνξέο ην Γ..έρεηαπνξξίςεη ηελ αίηεζε, δελ 
έζθαιε θαη νξζάαληηκεηώπηζε ην ζέκα . Δπηπιένλ ζύκηζε ζην ζώκα όηη ζην εηξελνδηθείν ηνπ 
Πόξνπ βξίζθνληαη δεκνηηθνίζύκβνπινη πνπ θαηεγνξνύληαη γηα ζέκαηαινγαξηαζκώλ. Άξα πσο 
είλαη πνηέδπλαηόλ ην ζεκεξηλόζπκβνύιην λα πάξεη κηα λέααπόθαζε όηαλ ππάξρνπλ 2 
απνξξηπηηθέο απνθάζεηο. 
Παληειήο Βαζίιεο : Παξώλ. Δπεηδή δελ αλαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ δηαγξάθνληαη 
Καξλέδεο ππξίδσλ:  Παξώλ 
Αλδξένπ Υξπζνύια: Παξώλ 
Κεξακίδαο Γεώξγηνο:  Να πάεη δηθαζηηθά. 
Αζαλαζίνπ άββαο : Να πάεη δηθαζηηθά. 
Καξαγηάλλεο Γηώξγνο : Όρη. Δπεηδή δελ αλαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ δηαγξάθνληαη 
Λίηζαο Κσλζηαληίλνο:  Όρη. 
Αθνινύζεζε κηθξή παύζε κέρξη λα ςεθίζεη ε θ. Θενδσξνπνύινπ θαη ηα κηθξόθσλα 
παξέκεηλαλ αλνηρηά θαη αθνύζηεθε ηειεθσληθή ζπλνκηιία κεηαμύ δύν πκβνύισλ :  
Καξλέδεο π.: «Έια ξε;» 
Καξαγηάλλεο Γ. : «Έια ξε πάξε ην ιόγν γηα ζέλα είπε ε δηθηά ζνπ ηώξα.» 
Καξλέδεο π.:  «εεε;»  
Καξαγηάλλεο Γ. : «Πάξε ην ιόγν γηα ζέλα είπε ε Μέιινπ.»  
Καξλέδεο π.: «Σώξα ζα ηελ π……(απξεπήο έθθξαζε) εγώ γηα ην Κέληξν Τγείαο.» 
Αθνινύζεζε παξέκβαζε ηνπ θ. Λεζηώηε πνπ δεηνύζε από ηνλ θ. Καξλέδε λα αλαθαιέζεη θαη 

λα δεηήζεη ζπγλώκε, ελώ ν θ. Καξλέδεο ηζρπξίζηεθε όηη δεηάεη ζπγλώκε αιιά δελ ήηαλ γηα ην 

Γ θαη όηη θάλεη ιάζνο. Ο θ. Λεζηώηεο ηνπ επαλέιαβε όηη αθνύζηεθε μεθάζαξα θαη ν θ. 

Καξλέδεο ζπλέρηζε λα ην αξλείηαη. 

ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν ε θα. Μέιινπ ε νπνία δήηεζε από ηνλ θ. Καξλέδε λα δηεπθξηλίζεη 

αλ αλαθεξόηαλ ζε απηήλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα ηεο δεηήζεη πξνζσπηθά ζπγλώκε, ή 

αλ αλαθεξόηαλ αιινύ, λα δηεπθξηλίζεη πνύ. Ο θ. Καξλέδεο ηζρπξίζηεθε θαη πάιη όηη δελ 
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αλαθεξόηαλ ζε απηήλ , αιιά ζε θόζκν πνπ έρεη ζην ζπίηη ηνπ θαη δεηάεη ζπγλώκε από όιν ην 

Γ. 

Δθεί παξελέβε ν θ. νύριαο πνπ ηζρπξίζηεθε θαη απηόο όηη θαη ν θ. Λεζηώηεο θαη ν θ. 

Καξλέδεο απάληεζε κε ηνλ ίδην ηξόπν αξλνύκελνο όηη αλαθέξζεθε ζηελ θα. Μέιινπ. Μάιηζηα 

απεπζύλζεθε ζηνλ θ. Γηώξγν Καξαγηάλλε θαη ηνλ ξώηεζε αλ κηιάγαλε καδί. Δθείλνο απάληεζε 

«έια λα πξνρσξάκε». 

Αθνινύζεζε θαη άιινο δηάινγνο θαη ζην ηέινο ε θα. Μέιινπ δήηεζε λα ζεκεησζεί ζηελ 

απόθαζε όηη ππήξρε ηέηνηα ιεθηηθή παξέκβαζε Γεκνηηθνύ πκβνύινπ.  

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Τπέξ ηεο πξνηάζεσο ηεο θαο. Μάγεηξα ςήθηζαλ νη θ.θ. Μάγεηξα Αλ., Σδηληέξεο Αλδ., Μέιινπ 

Μ. θαη Λεζηώηεο π.. 

Καηά ςήθηζαλ νη  θ.θ.  Λίηζαο Κσλ/λνο, Καξαγηάλλεο Γ. 

Παξώλ ςήθηζαλ νη θ.θ. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,Καξλέδεο ππξίδσλ, νύριαο σηήξηνο, 
Αλδξένπ Υξπζνύια, νύρια ηπιηαλή ,Λαδάξνπ Κσλ/λνο,Παληειήο Βαζίιεηνο, Μέιινο 
Ησάλλεο, ακπάλεο Γεκήηξηνο, Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
Οη θ.θ. Κεξακίδαο Γεώξγηνο θαη Αζαλαζίνπ άββαο ςήθηζαλ-πξόηεηλαλ ηελ πξνζθπγή  ηνπ 
αηηνύληα ζηελ δηθαηνζύλε γηα λα δηθαησζεί. 
Ζ θ. Θενδσξνπνύινπ δελ απάληεζε ,ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο (ζύλδεζεο). 
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ 4 ππέξ θαη 2 θαηά. 
ύκθσλα κε όηη νξίδεη ν Ν.4555/2018, ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ δίλνπλ ιεπθή ςήθν ή αξλνύληαη 
λα ςεθίζνπλ,δελ ππνινγίδνληαη ζηα παξόληα. 
Ωο παξόληα κέιε ινγίδνληαη 6, αξηζκόο θαηώηεξνο από απηόλ ηεο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο 
απαξηίαο (11 κέιε). 
Δθαξκόδεηαη επνκέλσο ν ηξόπνο ιήςεο απόθαζεο ζηελ πεξίπησζε πιαζκαηηθήο απαξηίαο. 
ε 21κειή πκβνύιηα, γηα ηε ιήςε απόθαζεο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ (6) ζεηηθέο ςήθνη. 
Καηά ζπλέπεηα, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δε ιακβάλεηαη απόθαζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
 
 
 

 
 

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 5/2021 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


