ΑΔΑ: 6ΞΦ9ΩΨΩ-Μ1Ι

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.16 09:36:54
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 194/2016

ΘΕΜΑ : 14η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού,
οικ. έτους 2016

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
(6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 30420/15-11-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων
χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
➢ Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

➢ Ουργαντζόγλου Απόστολος
➢ Κετικίδης Ιωάννης
➢

Αβραμίκας Στέφανος

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Μπάτσης Χρήστος

➢

Ζαχαριάδης Κων/νος

➢

Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

➢

Χουρσόγλου Χρήστος

➢

Πασόης Δημήτριος

➢

Καλδερεμτζή Δέσποινα

Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος

➢ Μπαγκή Αικατέρινη
➢

Θεοδωρίδης Αναστάσιος

➢

Νικολαϊδης Κων/νος

➢

Ασβεστόπουλος Δημήτριος

➢

Αμπάρη Γεωργία

➢ Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
• Ρώσσης Ιωάννης
• Παρούτογλου Νικόλαος
• Ιωαννίδης Ιωάννης
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• Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Μάρκου Γεώργιος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
2. Χατζηανδρέου Νικόλαος - Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Δημητρίου Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, και ο
κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Τα οχτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί πρώτο από τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος ήταν απών από την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ένα έως δώδεκα.
Ο κ. Δόντσος Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας
διάταξης και επανήλθε μετά την ψήφιση του 16ου.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 01ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο.
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από
άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161
του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή
καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου
κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι
αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα
αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται
περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον
«Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και
επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
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5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια
μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η
μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των
διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική
και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23
του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντακαι δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης
αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του
ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη
τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο
αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί
τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5
άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση
του προϋπολογισμού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Aλμωπίας
του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύμφωνα και με
την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και τους συνημμένους πίνακες που έχετε μπροστά σας.
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 11/2016
συνεδρίασης και κατόπιν δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη :
• το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 252/2015 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αρίθμ. πρωτ. 16944/22-12-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
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•

την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και τους συνημμένους πίνακες αναμόρφωσης, τους οποίους και
έλαβε γνώση το Σώμα.
την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
την διαλογική συζήτηση των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 11/2016
συνεδρίασης,

•
•

Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2016, ως εξής :
1.Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων τους παρακάτω Κ.Α.
ΕΣΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00.0461.0001

Τέλος κοινοχρήστ ων χώρων Χριστ ουγεννιάτ ικου χωριού

00.1319.0004
00.0614

Πρόληψη και αντ ιμετ ώπιση ζημιών και κατ αστ ροφών που
προκαλούντ αι από θεομηνίες
ΚΑΠ για τ ην κάλυψη τ ων λειτ ουργικών αναγκών τ ων σχολειων
Α/ θμιας και Β/ θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/ 91)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΙΚΩΣ
ΠΡΟΫΠ/ ΝΤΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Νεος ΚΑΕ

0,00

4.600,00

4.600,00

0,00

17.996,24

17.996,24

29.890,20

418.256,31

Το με αριθ. 108551/ 2-11-16
εγγρ. ΤΠΔ

388.366,11
0,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ

0,00
52.486,44

0,00

1.Διαγράφει από το σκέλος των εξόδων τους παρακάτων Κ.Α.
ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΚΩΣ
ΠΡΟΫΠ/ ΝΤΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πλεονάζον ποσό

810.773,64

-14.304,00

796.469,64

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Μονιμοποίηση προσωπικού

213.369,77

-5.068,96

208.300,81

20.6054.0001

Εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτ ων υπαλλήλων

Μονιμοποίηση προσωπικού

105.834,63

-3.148,36

102.686,27

30.6011

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Πλεονάζον ποσό

239.004,36

14.304,00

253.308,36

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10.6011

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20.6041

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

-8.217,32
ΣΥΝΟΛΟ Ε

1.Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων τους παρακάτων Κ.Α.
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ΕΞΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΚΩΣ
ΠΡΟΫΠ/ ΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00.6453.0003

Λοιπές συνδρομέ ς

Ενίσχυση ΚΑΕ

6.542,00

3,50

00.6711

Απόδοση σε σχολικές επιτ ροπές

Ενίσχυση ΚΑΕ

388.366,11

29.890,20

418.256,31

00.6738.0001

Χρηματ οδοτ ήσεις κοινωφε λών δημοτ ικών επιχε ιρήσε ων (αρθρο
259 παρ 1 ΚΔΚ)

120.000,00

25.000,00

145.000,00

15.6231.0001

Μισθώματ α εδαφικών εκτ άσεων γαιών (χώρος για τ η λειτ ουργία
Χριστ ουγεννιάτ ικου χωριού)

Νέος ΚΑΕ

0,00

620,00

00.6443.0002

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τ οπικών εορτ ών (λειτ ουργικές
δαπάνες χριστ ουγεννιάτ ιου χωριού)

Νέος ΚΑΕ

0,00

4.600,00

4.600,00

10.6265.0001

Συντ ήρηση και ε πισκευή φωτ οτ υπικών μηχανημάτ ων

4.663,02

5.000,00

9.663,02

10.6265.0004

Συντ ήρηση θερμοϋδραυλικών εγκατ αστ άσεων

300,00

1.050,00

1.350,00

Το με αριθ. 29982/ 10-11-16
έ γγρ. Δ/ νσης Διοικ.Υπηρεσιών
Αίτ ημα τ ε χνικών υπηρεσιών
Το με αριθ. 29994/ 10-11-16
έ γγρ. Δ/ νσης Διοικ.Υπηρεσιών

10.6681

Υλικά Φαρμακείου

15.6473.0011

20.6051.0001

Δαπάνες λειτ ουργίας κοινωνικού Παντ οπωλέιου
Τακτ ικές αποδοχες (πε ριλαμβάνοντ αι βασικός μισθός,δώρα
εορτ ών,γενικά και ειδικά τ ακτ ικά επιδόματ α)
Εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ τ ακτ ικού προσωπικού

20.6051.0003

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑ

6.545,50

620,00

200,00

1.100,00

1.300,00

2.200,00

1.133,45

3.333,45

Μονιμοποίηση προσωπικού

0,00

5.068,96

5.068,96

Μονιμοποίηση προσωπικού

0,00

2.175,13

2.175,13

Εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ τ ακτ ικού προσωπικού

Μονιμοποίηση προσωπικού

0,00

754,96

20.6051.0004

Εισφορά υπερ IKA τ ακτ ικού προσωπικού

Μονιμοποίηση προσωπικού

0,00

218,27

30.7322.0014

Διαμόρφωση πλατ είας Θηριόπετ ρας (ΑΔΣ 209/ 15)

Νέος ΚΑΕ

0,00

12.000,00

20.6011

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ

Υ πόλοιπο σε / από Αποθε ματ ικό

754,96
218,27
12.000,00

88.614,47

-27.910,71

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγγραφ έ ς ε σόδων

52.486,44

Διαγραφ έ ς ε σόδων

0,00

ΣΥ ΝΟΛΟ
Διαγραφ έ ς ε ξόδων Τε χ.Προγ

52.486,44
0,00

Διαγραφ έ ς ε ξόδων

-8.217,32

ΣΥ ΝΟΛΟ

-8.217,32

Εγγραφ έ ς ε ξόδων Τε χν. Προγ

0,00

Εγγραφ έ ς ε ξόδων

88.614,47

ΣΥ ΝΟΛΟ

88.614,47

Υ πόλοιπο σε / από Αποθε ματ ικό
90.9111

-27.910,71

Αποθε ματ ικό πριν τ ην αναμόρφ ωση

64.543,35

Αποθεματικό μετά την αναμόρφω
ση

-27.910,71
36.632,64

Β) Ψηφίζει όλες τις ανωτέρω πιστώσεις όπως είναι εγγεγραμμένες και αναμορφωμένες κατά Κωδικό Αριθμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 194/2016
………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 23-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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