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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 / 13-6-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. Απόφασης 18 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την αποζηµίωση των επικειµένων(
περιφράξεων, δέντρων κλπ) επί της οδού Ελευθερίας - Βαλαωρίτη, της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης -Συκεών

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 13-6-2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα
10.00π.µ., ύστερα από την 22457/9-6-2017
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών σε 7η Τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
1. Ιακωβίδης Νικόλαος
2. Κορδά Ολυµπία
2. Φασφαλής Νικόλαος
3. Τερζίδου Αλεξάνδρα
4. Αλεξιάδου Ιωάννα
5. Πασιαλής Ιωάννης
6. Λυκουριώτη Μαρία
7. Ζησάκος Χρήστος
Σύµφωνα µε την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο και 3ο.

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 3ο θέµα, της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών της ΕΠΖ. την µε αρ. Πρωτ: 1451/9-6-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης &
Πολεοδοµικών Εφφαρµογών , µε θέµα: " Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την
αποζηµίωση των επικειµένων( περιφράξεων, δέντρων κλπ) επί της οδού Ελευθερίας Βαλαωρίτη, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης -Συκεών".
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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την αποζηµίωση των
επικειµένων (περιφράξεων, δέντρων κλπ),ιδιοκτησιών επί της οδού
Ελευθερίας-Βαλαωρίτη, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων, του ∆ήµου
Νεάπολης Συκεών»
Στα

πλαίσια

της

κατασκευής

του

έργου

''∆ιανοίξεις,

κρασπεδώσεις,

ασφαλτοστρώσεις οδών της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων'', περιλαµβάνεται και η οδός
Ελευθερίας µεταξύ των οδών Βαλαωρίτη και Ουράνη.Οι ιδιοκτησίες που χρήζουν
αποζηµίωσης είναι οι εξής: Ιδιοκτησίες 01,02 και 03 του Ο.Τ. Γ31.
Από τις παραπάνω ιδιοκτησίες στις οποίες λόγω πράξης εφαρµογής οφείλεται
αποζηµίωση, η ιδιοκτησία 03 θα αποζηµιωθεί από τον εγκεκριµένο πίνακα επικειµένων,
ενώ για τις υπάρίθµ. 01 και 02 ιδιοκτησίες θα πρέπει να διορθωθεί ο πίνακας
επικειµένων, διότι είναι ελλιπής.
Η κοστολόγηση των αποζηµιώσεων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του Ν1337/83 (άρθρο 12 παρ.7δ), τον πίνακα επικειµένων της υπ’ αρίθµ. 10 Πράξης
Εφαρµογής Πεύκων και την από 5-10-1995 έκθεση της επιτροπής προσδιορισµού αξίας
επικειµένων του άρθρου 1 του π.δ/τος 5/1986 και των τροποποιήσεων-συµπληρώσεων
αυτής.
Α. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 10 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Ιδιοκτησία 031112 ,Ο.Τ. Γ31/03 Ελευθερίας 37
Ιδιοκτήτες από Πίνακα υπ΄αρίθµ. 10 Πράξης Εφαρµογής και διορθωτικής
πράξης

10/235

(αρ.

πρωτ.29/ΠΕ/26659/18-8-2004):

1)ΓΕΛΒΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου 50% και 2)ΓΕΛΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ συζ. Γεωργίου,
θυγ. Βασιλείου Βαµβακίδου 50%

Επικείµενα σύµφωνα µε τον πίνακα της πράξης
εφαρµογής
1)Συρµατόπλεγµα τσιµεντοπάσαλοι

Ποσότητα
93µ.

Σύµφωνα µε το από 5/10/1995 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αξίας
ακινήτων του άρθρου 1 του Π.∆. 5/86 και των τροποποιήσεων-συµπληρώσεων του, η
αξία των επικειµένων της ιδιοκτησίας καθορίζεται ως κατωτέρω :
Περιγραφή
1)Συρµατόπλεγµα τσιµεντοπάσαλοι

Ποσότητα
93,00

Αξία σε δρχ.
1500,00 δρχ.
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Συνολική αξία επικειµένων :
1)Συρµατόπλεγµα τσιµεντοπάσαλοι

93,0×1500/340,75=

Αξία σε ευρώ
409,39 €

ΣΥΝΟΛΟ

409,39 €

∆ικαιούχοι αποζηµίωσης:
204,7
0 €
204,7
0 €

ΓΕΛΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου
ΓΕΛΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ συζ. Γεωργίου, θυγ. Βασιλείου Βαµβακίδη

Β.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΟΠΟΙΕΣ

ΧΡΗΖΕΙ

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 10 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Ιδιοκτησία 031101, Ο.Τ. Γ31/01 Α.Βαλαωρίτη 1 και Ελευθερίας 39
Ιδιοκτήτης από Πίνακα Πράξης Εφαρµογής: Παπαστεργίου Βασιλική, συζ.
Γεωργίου 100%
Επικείµενα σύµφωνα µε τον πίνακα
επικειµένων της πράξης εφαρµογής
1)Κάγκελα
2)Μπετόν επένδυση πέτρα
3)Μπετόν

Ποσότητα
39µ.
31×1,2×0,2=7,44κ.µ.
8×2,5×0,2=4κ.µ.

Από την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, προέκυψε ότι οι ποσότητες του
πίνακα είναι ελλιπείς, διότι:
α) Στον πίνακα των επικειµένων δεν περιλαµβάνεται το σύνολο των
τετραγωνικών µέτρων της επένδυσης της περίφραξης µε πέτρα
β) Στις ποσότητες του µπετόν δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κυβικά µέτρα των
θεµελίων της περίφραξης, καθώς επίσης και η διαφορά στα ύψη του τοιχείου λόγω
κλίσης εδάφους
γ) Οι ποσότητες του τοιχείου ύψους περίπου τριών µέτρων επί της οδού
Ελευθερίας.
δ)Το µήκος των κάγκελων είναι µικρότερο από το αναγραφόµενο διότι µεταξύ
τους παρεµβάλονται κολωνάκια στήριξης
Εποµένως κατ΄εκτίµηση της υπηρεσίας, ο πίνακας των επικειµένων της
συγκεκριµένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής:
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Πίνακας επικειµένων και καταµέτρηση επί
τόπου

Ποσότητα/Μονάδα µέτρησης

1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα

47,00
15,50×3,30×0,20+5,0×0,90×0,20+
0,40×2,40×0,20+1,20×1,0×0,20+
(5+3)×3,20×0,20+5,0×3,0×0,20+
6×0,90×0,20×0,20+(3,30+1,10)/2×30,5
0
+0,20×0,20×0,90×13=87,47κ.µ.

2)Περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα

(3,10+1,0)/2×30,50+47×0,30=
76,63τ.µ.

3)Επένδυση περίφραξης

Σύµφωνα µε το από 5/10/1995 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αξίας
ακινήτων του άρθρου 1 του Π.∆. 5/86 και των τροποποιήσεων-συµπληρώσεων του, η
αξία των επικειµένων της ιδιοκτησίας καθορίζεται ως κατωτέρω :
Περιγραφή

Ποσότητα

Αξία σε δρχ.

1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα
2)Περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα

47,00

2.500,00 δρχ.

87,47

30.000,00 δρχ.

3)Επένδυση περίφραξης

76,63

5.000,00 δρχ.

Συνολική αξία επικειµένων :

Αξία σε ευρώ

1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα
2)Περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα
3)Επένδυση περίφραξης

47,00×2500/340,75=

344,83 €

87,47×30000/340,75=

7.700,95 €

76,63×5000/340,75=

1.124,43 €

ΣΥΝΟΛΟ
∆υνάµει

του

υπ΄αρίθµ.

3137/8-4-2011

συµβολαίου

9.170,21 €
πώλησης

της

συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Α. Τσίχλα, σηµερινοί δικαιούχοι απόζηµίωσης
είναι οι :

∆ικαιούχοι αποζηµίωσης:
1. Λουβάρης Γεώργιος του
Νικολάου
2. Ράντου Αλεξάνδρα του Λεωνίδα

4585,11 €
4585,11 €
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2) Ιδιοκτησία 031102, Ο.Τ. Γ31/02 Α.Βαλαωρίτη 3
Ιδιοκτήτης από Πίνακα Πράξης Εφαρµογής: Παπαστεργίου Γεώργιος του
Απόστολου 100%
Επικείµενα σύµφωνα µε τον πίνακα
επικειµένων της πράξης εφαρµογής
1)Κάγκελα
2)Μπετόν επένδυση πέτρα
3)Μπαλκόνι (0,5*8)/2*1

Ποσότητα
49µ.
49×1,2×0,2=11,8κ.µ.
2κ.µ.

Από την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, προέκυψε ότι οι ποσότητες του
πίνακα είναι ελλιπείς, διότι:
α)Στον πίνακα των επικειµένων δεν περιλαµβάνονται τα τετραγωνικά µέτρα
της επένδυσης της περίφραξης µε πέτρα
β)Στις ποσότητες του µπετόν δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κυβικά µέτρα των
θεµελίων της περίφραξης, καθώς επίσης και η διαφορά στα ύψη του τοιχείου λόγω
κλίσης εδάφους
γ)∆εν αναγράφονται οι δύο πόρτες που υφίστανται
δ)∆εν αναγράφεται η βρύση που υφίσταται
ε)∆εν αναγράφεται η επένδυση της αυλής µε πέτρα, η οποία είναι όµοια µε
της περίφραξης και έχει την ίδια όψη παλαιότητας
στ)Το µήκος των κάγκελων είναι µικρότερο από το αναγραφόµενο διότι
µεταξύ τους παρεµβάλλονται κολωνάκια στήριξης και δύο πόρτες

Εποµένως κατ΄ εκτίµηση της υπηρεσίας, ο πίνακας των επικειµένων της
συγκεκριµένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής:
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Πίνακας επικειµένων και
καταµέτρηση επί τόπου

Ποσότητα/Μονάδα µέτρησης

1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα

2)Περίφραξη µε τοιχίο από
οπλισµένο σκυρόδεµα

3)Πόρτα
4)Σκυρόδεµα διαδρόµου
5)Επένδυση διαδρόµου
6)Βρύση

7)Επένδυση περίφραξης

40,10µ.µ.
0,45×0,30×2,0×2+3,0×0,90×0,15+
1,10×0,20×4,20+0,20×0,20×0,90×12+
1,20×0,20×20,70+2,0×0,33×0,27×2+
1,10×4,5×0,20+1,70×0,20×1,90+
1,70×0,70×1,0+6,40×(0,60+
0,90)/2×0,20+ 7,90×(0,90+0,60)/2×0,20+
5×0,20×0,20×0,90+1,30×0,20×0,20= 12,83κ.µ.
2τεµ.
[(4,0+6,0)×29,90/2](11,10×(1,70+0,50)=125,08τ.µ.
125,08τ.µ.
1τεµ.
0,45×1,80×4+0,30×1,80×2+
0,30×0,90×2+4,20×0,90×2+
20,70×1,10×2+1,80×0,33×4+
1,80×0,27×2+0,90×0,27×2+
0,90×4,5×2+0,90×1,70×2+
0,20×1,70+ 2×0,33×0,27+2
8,98×0,30+(0,60+0,90)/2×6,40×2+
(0,90+0,60)/2×7,90×2+(7,90+6,40)0,2×6=116,72τ.µ.

8)Μπαλκόνι

(0,5*8)/2*1=2κ.µ.

Σύµφωνα µε το από 5/10/1995 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αξίας
ακινήτων του άρθρου 1 του Π.∆. 5/86 και των τροποποιήσεων-συµπληρώσεων του, η
αξία των επικειµένων της ιδιοκτησίας καθορίζεται ως κατωτέρω :
Περιγραφή

Ποσότητα

Αξία σε δρχ.

1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα
2)Περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα

40,10
12,83

2500,00 δρχ.
30000,00 δρχ.

3)Πόρτα
4)Σκυρόδεµα διαδρόµου
5)Επένδυση διαδρόµου
6)Βρύση
7)Επένδυση περίφραξης
8)Μπαλκόνι

2
125,08
125,08
1
116,72
2,00

10000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
30000,00

Συνολική αξία επικειµένων :
1)Κιγκλιδώµατα µε µορφή σωλήνα
2)Περίφραξη µε τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα
3)Πόρτα

40,10×2500/340,75=
12,83×30000/340,75=
2×10000/340,75=

δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.

Αξία σε ευρώ
294,20 €
1.129,57 €
58,69 €
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4)Σκυρόδεµα διαδρόµου

125,08×5000/340,75=

1.835,36 €

5)Επένδυση διαδρόµου

125,08×5000/340.75=

1.835,36 €

1×5000/340,75=

14,67 €

116,72×5000/340,75=

1.712,69 €

2,0×30000/340,75=

176,08 €

6)Βρύση
7)Επένδυση περίφραξης
8)Μπαλκόνι

ΣΥΝΟΛΟ

7.056,64 €

∆υνάµει του υπ΄αρίθµ. 576/31-12-1997 συµβολαίου, του συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Παπανικολάου, σηµερινοί ιδιοκτήτες εµφανίζονται οι
Παπαστεργίου Πέτρος του Γεωργίου κατά ψιλή κυριότητα ποσοστού 100% και
Παπαστεργίου Γεώργιος του Αποστόλου λόγω επικαρπίας µε ποσοστό 100%.Εποµένως
σηµερινοί δικαιούχοι αποζηµίωσης είναι οι:

∆ικαιούχος αποζηµίωσης:
1. Παπαστεργίου Πέτρος του Γεωργίου
2. Παπαστεργίου Γεώργιος του Αποστόλου (1/10 λόγω
επικαρπίας)

6350,98 €
705,66 €

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, να εισηγηθεί προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο:
α) την αποζηµίωση των επικειµένων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω, στο εδάφιο Α της εισήγησης
β) τη διόρθωση του πίνακα επικειµένων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
εδάφιο Β της εισήγησης. Επισηµαίνεται ότι η απόφαση για τη διόρθωση του πίνακα
επικειµένων των ιδιοκτησιών µε αριθµούς κτηµ. 031101 και 031102, θα έχει εισηγητικό
ρόλο προς το αρµόδιο όργανο δηλ. τον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα
κυρώσει τις διορθώσεις του πίνακα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
β1) την αποζηµίωση των επικειµένων των υπ΄αρίθµ.031101 και 031102
ιδιοκτησιών, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στο Β εδάφιο της εισήγησης
κύρωση του διορθωµένου πίνακα επικειµένων.

µετά την
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Επίσης το ∆Σ καλείται να εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο και την Ταµειακή
Υπηρεσία του ∆ήµου να καταθέσουν το ανωτέρω ποσό των φερόµενων δικαιούχων
αποζηµίωσης, σε περίπτωση που αρνηθούν να προσέλθουν για την πληρωµή τους στο
∆ήµο, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και
Πολεοδοµικών εφαρµογών

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Σωφρονίδου Μαρία
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

Σαχπατζίδης Αναστάσιος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Αιτήσεις πολιτών
Απόσπασµα τοπογραφικού διαγρ. από την υπ'αριθµον 10 πράξη εφαρµογής.
Πίνακες επικειµένων
Απόφαση κύρωσης πίνακα επικειµένων
Πίνακας πράξης εφαρµογής
Απόφαση κύρωσης πράξης εφαρµογής
Το υπ΄αρίθµ. 3137/8-4-2011 συµβολαίου πώλησης της συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Α. Τσίχλα
8) Tο από 5/10/1995 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αξίας ακινήτων του
άρθρου 1 του Π.∆. 5/86 και οι τροποποιήσεις-συµπληρώσεις αυτού
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) την υπ’ αριθµ. 1451/9-6-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης &
Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου,
3) τις αιτήσεις των πολιτών, 4) το
Απόσπασµα τοπογραφικού διαγρ. από την υπ' αριθµόν 10 πράξη εφαρµογής, 5) τους
Πίνακες Επικειµένων, 6) την απόφαση κύρωσης του πίνακα επικειµένων, 7) την
απόφαση κύρωσης πράξης εφαρµογής, 8) Το υπ΄αρίθµ. 3137/8-4-2011 συµβολαίου
πώλησης της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Α. Τσίχλα, 9) το από
5/10/1995 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αξίας ακινήτων του άρθρου 1 του
Π.∆. 5/86 και οι τροποποιήσεις-συµπληρώσεις αυτού

Α∆Α: ΩΦ13ΩΚΙ-42Β

Αποφασίζει Οµόφωνα
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
α) την αποζηµίωση των επικειµένων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο
εδάφιο Α της εισήγησης της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης
β) τη διόρθωση του πίνακα επικειµένων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
εδάφιο Β της εισήγησης της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και στη συνέχεια µετά την κύρωση
των διορθώσεων του πίνακα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, την αποζηµίωση
των επικειµένων των ιδιοκτησιών µε αριθµούς κτηµ. 031101 και 031102, όπως
αναλυτικά εµφανίζονται στο Β εδάφιο της ίδιας εισήγησης
γ) Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο και την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου να
καταθέσουν το ανωτέρω ποσό των φερόµενων δικαιούχων αποζηµίωσης, σε περίπτωση
που αρνηθούν να προσέλθουν για την πληρωµή τους στο ∆ήµο, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 18/2017.
Αναθέτει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΡ∆Α ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΕΡΖΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΑΛΕΞΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

