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Από ην πξαθηηθό ηεο απιθ.  28/2022 

ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πύδλαο - Κνιηλδξνύ 

Aξηζ. απόθαζεο  180/2022                     Π Ε Ρ Θ Κ Η Ψ Η 

       

 

 

  Σην  Αηγίλην θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 16η ηνπ κήλα Μοεμβπίος 

2022  εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 9.30 π.μ. ζπλήιζαλ ζε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ηα 

κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ύζηεξα από ηελ αξηζ. 11300/08-11-2022 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ δόζεθε ζε θάζε 

κέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 . 

  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ησλ 7 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα  5 κέιε 

Π  Α  Ρ  Ο  Μ  Σ  Ε   

1. 

2. 

Μαλώιαο Αλαζηάζηνο 

Πιαζηαξάο Κσλζηαληίλνο  

Γήκαξρνο 

Γ.Σ.  

σο Πξόεδξνο 

σο Αληηπξόεδξνο  

3.  Καζάξηνο Φξήζηνο  Αληηδήκαξρνο   σο Μέινο  

4. 

5. 

 

 

Λαγδάξεο Δπάγγεινο  

Καιύβαο Γεώξγηνο  

 

Γ.Σ. 

            Γ.Σ. 

             

σο Μέινο  

σο Μέινο  

 

Α  Π  Ο  Μ  Σ  Ε    

1) Παξαιπθίδεο Κσλζηαληίλνο , Αληηδήκαξρνο σο κέινο , 2) Πνιπρξνλίδεο 

Γεώξγηνο , Γ.Σ. σο κέινο , νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα 

      Σηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ε θ. Παηζηνύξα Παγώλα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Πύδλαο – Κνιηλδξνύ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

        Ο Πξόεδξνο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

θαη εηζεγνύκελνο ην  6ο   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ   

ηελ αξηζ. 155/2022 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ παξαιία ηεο Κνηλόηεηαο Μαθξπγηάινπ  

. Σρεηηθά έρεη γλσκνδνηήζεη θαη ην Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Μαθξπγηάινπ κε ηελ 

αξηζ. 22/2022 απόθαζε ηνπ    .  

Ιαηάπηιζη όπων ηηρ  διακήπςξηρ θανεπού 

πλειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην εκμίζθωζη ηος 

δημοηικού καηαζηήμαηορ  ζηην παπαλία ηηρ 

κοινόηηηαρ  Λακπςγιάλος   .  



  Θα πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη  ηνπο  όξνπο εθκίζζσζεο ηνπ 

αλσηέξσ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο  .  

    Σηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα   απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά  . 

Τα  κέιε  ηεο     Οηθνλνκηθήο       Δπηηξνπήο  αθνύ       έιαβαλ γλώζε ηεο αξηζ. 

155/2022  απόθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ αξηζ. 22/2022 απόθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Μαθξπγηάινπ   ,   αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

έρνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. ε ηνπ Ν. 3852/2010 , ην 

Π.Γ. 270/81  θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116,117 & 196 ηνπ Ν. 

4555/2018  , ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηνπ Ν. 4735/2020  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ  

  Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηελέξγεηαο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο  δεκνπξαζίαο  γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ  θαηαζηήκαηνο ζηελ παξαιία ηεο Κνηλόηεηαο  

Μαθξπγηάινπ   . Η  ρξνληθή πεξίνδν εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε  πέληε   ( 5 ) έηε από 

ηελ  ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ,  ε δε δεκνπξαζία  ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  

Αηγηλίνπ , ύζηεξα από δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηηο 07-12-2022 εκέξα Σεηάπηη  

θαη ώξα 10.00 π.μ. , ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πνπ νξίζηεθε κε 

ηελ αξηζ. 149/2021 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ε νπνία απαξηίδεηαη από ην Γήκαξρν θ. 

Μαλώια Αλαζηάζην θαη ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θ. Αλδξηθόπνπιν Απγνπζηίλν   

θαη θ. Τνπινύπα Νηθόιαν  , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & 

Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/ηνο 270/81 

«Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ ηεο δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» σο 

εμήο: 

Άπθπο 1ο 

 Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα     πέληε  ( 5  )    εηώλ 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο θαηόπηλ ζύκθσλεο 

γλώκεο ηνπ εθκηζζσηή δήκνπ. 

Άπθπο 2ο 

     Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή θαη ζα δηεμαρζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 

πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 149/2021 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη ε νπνία απαξηίδεηαη από 

ην Γήκαξρν θ. Μαλώια Αλαζηάζην θαη ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θ. Αλδξηθόπνπιν 

Απγνπζηίλν   θαη θ. Τνπινύπα Νηθόιαν, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Αηγηλίνπ ζηηο 07-

12-2022 εκέξα Σεηάπηη  θαη ώξα 10.00 π.μ. Σε πεξίπησζε αλαβνιήο γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν ή άγνλνπ δηαγσληζκνύ απηόο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 14-12-2022 

εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 10.00 π.μ.  ζην ίδην κέξνο από ηελ ίδηα επηηξνπή . 

Άπθπο 3ο 

  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεκνπξαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία 

απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ έρνπλ θακία 

ιεμηπξόζεζκε νθεηιή πξνο ηνλ Γήκν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ. 

    Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο: 



1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν. Αλ πξόθεηηαη 
γηα εηαηξεία ή θνηλνπξαμία, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό παξαζηαηηθό 

εθπξνζώπεζεο. 
2. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθό δεκόζην. 

3. Ωο εγγύεζε, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή Βεβαίσζε ηνπ 
Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ή ηζόπνζε εγγύεζε ζε επξώ θαηά ηελ 
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαηαζέηνληαο κεηξεηά ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε 

ποζοζηό Δέκα (10) ηοιρ εκαηό ηος οπίος ππώηηρ πποζθοπάρ. Η 
εγγύεζε αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ 
ίζνπ κε ην Γέθα (10) ηνηο εθαηό ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ ππό ηεο δηαθήξπμεο νξηδόκελσλ 
πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο θαη γεληθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ 

ηεο δεκνπξαζίαο 
4. Βεβαίσζε κε νθεηιήο νπνηνδήπνηε πνζνύ ζην Γήκν Πύδλαο Κνιηλδξνύ . 
5. Υπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη έρεη πιήξε γλώζε γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, ηελ νπνία απνδέρεηαη. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε άγλνηαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, 
δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη απνδεθηή 

 

Άπθπο 4ο 

   Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ 

επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ ηεο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ , ζηελ νπνία πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ή λόκηκν πιεξεμνύζην. Σε 

άιιε πεξίπησζε ζα ζεσξεζεί όηη πιεηνδνηεί γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

Άπθπο 5ο 

  Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

Άπθπο 6ο 

  Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο 

ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη αιιειεγγύσο θαη ζε 

νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη 

νπνίνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θσηναληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην 

Γήκν Πύδλαο Κνιηλδξνύ . 

Άπθπο 7ο 

 Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα θαηά ην λόκν, όξγαλα (Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή). 

Άπθπο 8ο 

  Ωο   θαηώηαην   όξην    κεληαίνπ   κηζζώκαηνο   νξίδεηαη ην   πνζό ησλ 200,00 €   ( 

2.400,00 € εηεζίσο ) . Τν δε κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην πξώην δεθαήκεξν ζην ηακείν ηνπ δήκνπ . Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα 



θαηαβιεζεί έλα κεληαίν κίζζσκα ήηνη 200,00 επξώ πνπ ζα αθνξά ηνλ 1ν κηζζσηηθό 

κήλα θαη πνζό 400,00 επξώ δειαδή δύν κηζζσκάησλ (200,00 Φ 2 ) σο εγγύεζε γηα 

ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο. Τν πνζό ηεο εγγπήζεσο ζα επηζηξαθεί 

ζηνλ κηζζσηή κόιηο απνρσξήζεη από ην κίζζην θαη εθόζνλ δελ έρνπλ παξαβηαζζεί νη 

όξνη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη δελ πθίζηαληαη θζνξέο ζην κίζζην πνπ δελ ζα 

νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε. Η εγγύεζε δελ ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιόκελα 

κηζζώκαηα.  Τν δε κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο ζύκθσλα κε ην πνζνζηό 

ηνπ ηζρύνληνο ηηκαξίζκνπ .  

Άπθπο 9ο 

   Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη, καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, ην 

Πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο . 

Άπθπο 10ο 

   Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο απόθαζεο επί ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο (γηα ην 

απνηέιεζκα απηήο), λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο 

απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνύκελε όκνηα. 

Άπθπο 11ο 

 Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή 

κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 

Άπθπο 12ο 

Η ζύκβαζε απηή ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

Άπθπο 13ο 

 Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κελ αιιάμεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη λα δηαηεξεί ν 

ίδηνο ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ, λα 

πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη γεληθά λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή 

θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Άπθπο 14ο 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη όηαλ ιήμεη ε ζύκβαζε λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε . Δπίζεο όιεο νη 

επηζθεπέο , πξνζζήθεο θαη ελζσκαηώζεηο έξγσλ ( εθηόο επίπισλ , ζθεπώλ θαη 

ζπζθεπώλ ) πνπ ζα γίλνπλ ζην κίζζην κε έγθξηζε ηνπ Γήκνπ , ζα παξακείλνπλ ζην 

κίζζην όπσο έρνπλ θαη ρσξίο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε . 

Άπθπο 15ο 

   Απαγνξεύεηαη απόιπηα ε ζησπεξά αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ 

κηζζίνπ από ην κηζζσηή. 

 



Άπθπο 16ο 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί λόκηκα ην αθίλεην.  Δπίζεο ππνρξενύηαη 

λα πξνζηαηεύεη θαη λα ζπληεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 

Άπθπο 17ο 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Αζηηθώλ – Γεκόζηαο Τάμεο- 

Υγεηνλνκηθώλ – Πνιενδνκηθώλ δηαηάμεσλ θαζώο θαη θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δεζκεύεηαη. 

Άπθπο 18ο 

  Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηε όηη έρεη ιάβεη γλώζηλ νύησο, νπδέ 

δηα ηελ ύπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη 

εληεύζελ εηο ηελ επηζηξνθήλ ή κείσζηλ ηνπ κηζζώκαηνο, νπδέ εηο ηελ ιύζηλ ηεο 

κηζζώζεσο. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ πιηθέο δεκίεο πνπ ζα ππνζηεί ην 

αθίλεην από θπζηθά αίηηα (π.ρ. ζεηζκνί, θαθνθαηξία θ.ι.π.) θαη πξόθιεζε δεκηώλ από 

ηξίηνπο. 

Άπθπο 19ο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη ην ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Η. ηνπ ρώξνπ πνπ 

εθκηζζώλεηαη ζην όλνκα ηνπ  θαη λα επηιέμεη ν ίδηνο ηελ θαηεγνξία ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

ζέιεη. Όια ηα έμνδα ηεο ΓΔΗ , ηειεθώλνπ , ύδξεπζεο θιπ  επηβαξύλνπλ ηνλ ίδην . 

 

Άπθπο 20ο 

  Σε πεξίπησζε κε ηήξεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ από ηνπο παξαπάλσ όξνπο, ν 

κηζζσηήο θεξύζζεηε έθπησηνο ηεο κηζζώζεσο θαη ελεξγείηαη ζε βάξνο ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκόο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10ν ηεο παξνύζεο. 

Άπθπο 21ο 

   Πεξίιεςε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Αηγηλίνπ δέθα ( 10 ) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ 

εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο από αξκόδην ππάιιειν θαη ζε δύν εκεξήζηεο θαη 

κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα . 

Άπθπο 22ο 

  Όια ηα έμνδα ηεο ζύληαμεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κεηά αληηγξάθσλ , νη θξαηήζεηο 

ππέξ ηξίησλ θιπ βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε . 

 

               Η απόθαζε απηή πήξε απιθ. 180/2022. 

                      Αθνύ γξάθηεθε θαη δηαβάζηεθε ππνγξάθεηαη.  

                  Ο Πξόεδξνο                             Υπνγξαθέο                 Τα Μέιε 

                                                        Αθξηβέο  απόζπαζκα           

             Αλαζηάζηνο  Γ. Μαλώιαο         Αηγίλην  16-11-2022     

 

 

 

 



 


