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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 27ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/2310-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό
κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020)
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
761/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,
δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο
ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θάζε άιινπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαηά
ηεο ππ’ αξηζ.9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ», (ζρεηηθό
ην αξηζ. 15001/26-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 14997/26-10-2020 εηζήγεζε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παηξέσλ θαη ε αξηζ. 14984/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη νπνίεο
έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Πεξί ιήςεο
απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θάζε
άιινπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ.9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ΄΄ - ΥΔΣ.: - Η ππ’ αξ. 14984/26-10-2020
Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ
άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θάζε άιινπ αξκόδηνπ
Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ
152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδνο θαη Ινλίνπ Ινλίνπ δπλάκεη ηεο νπνίαο αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 8435/20-2-2020 απόθαζε
ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ κε ζέκα: ¨Γηνξηζκόο πξνζσξηλήο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο ζην
Φηιαλζξσπηθό σκαηείν "ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ ΟΙΚΟ ΔΤΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΧΝ
ΠΑΘΗΔΧΝ (ΣΔΧ ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ - Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ)", ζύκθσλα
κε ηελ ππ’ αξ. 14984/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ. – Ο
Γήκαξρνο Παηξέσλ, θ. Κώζηαο Πειεηίδεο - ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 9/2020
απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ αθπξώζεθε ε ππ' αξηζ.
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8435/20-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ κε ζέκα: ¨Γηνξηζκόο πξνζσξηλήο δηνηθεηηθήο
επηηξνπήο ζην Φηιαλζξσπηθό σκαηείν "ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ ΟΙΚΟ ΔΤΓΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ (ΣΔΧ ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ - Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ)",
δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Γήκαξρνο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 λ. 281/1914 θαη ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ σο άλσ θηιαλζξσπηθνύ ζσκαηείνπ πνπ ηεξείηαη ζην Σκήκα Πξόλνηαο
ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ε απόθαζε απηή
ζπκπιεξώζεθε θαη παξαηάζεθε, δηόξηζε πξνζσξηλή δηνηθεηηθή επηηξνπή ζην Φηιαλζξσπηθό
ζσκαηείν κε ζθνπό λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ εθινγή
λέαο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο θαη λα επηκειείηαη κόλν επείγνπζεο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ γηα
πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. - Η σο άλσ απόθαζε Γεκάξρνπ αθπξώζεθε θαηά πιεηνςεθία
από ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 κε ηελ αηηηνινγία όηη «Καη’ εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ
λόκνπ, ν Γήκαξρνο Παηξέσλ κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ δηόξηζε πξνζσξηλή Γηνηθνύζα
Δπηηξνπή, ελώ σο επνπηεύνπζα δηνηθεηηθή αξρή δελ δηέζεηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα γηα ηνλ νξηζκό
πξνζσξηλήο δηνίθεζεο». - Δπεηδή θαηά ηε γλώκε καο ε πξάμε απηή είλαη αθπξσηέα θαζόζνλ: 1)
νη πξνζθεύγνληεο ζηεξνύληαλ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο ζπλεπεία ηεο νπνίαο ρώξεζε ε αθύξσζεο ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ αθνύ δελ
ππέζηεζαλ νπνηαδήπνηε βιάβε εμ απηήο, 2) ε αηηηνινγία ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο
είλαη λόκσ αβάζηκε αθνύ ζύκθσλα κε ηελ νξζή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 32 λ. λ. 281/1914 ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλέηξεραλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ, 3) επεηδή ε
πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ζηεξείηαη αηηηνινγίαο σο πξνο ηελ απόθιηζή ηεο
από ηελ νξζή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο θαη 4) επεηδή ελ πξνθεηκέλσ
ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζπλέηξεραλ νη νπζηαζηηθνί ιόγνη ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη
δηνηθεηηθήο αλσκαιίαο πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηείηαη ν Γήκαξρνο Παηξέσλ γηα ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο απόθαζεο γηα δηνξηζκό Πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ζην θηιαλζξσπηθό
ζσκαηείν. - Μεηά ηαύηα παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο
ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θάζε άιινπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαηά
ηεο ππ’ αξηζ. 9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ δπλάκεη ηεο
νπνίαο αθπξώζεθε ε ππ' αξηζ. 8435/20-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ κε ζέκα:
¨Γηνξηζκόο
πξνζσξηλήο
δηνηθεηηθήο
επηηξνπήο
ζην
Φηιαλζξσπηθό
σκαηείν
"ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ ΟΙΚΟ ΔΤΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ (ΣΔΧ
ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ - Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ)". - Η επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαη νη θ.θ.
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Πέηξνο Φσκάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ πξνθνξηθή ηνπ
ζπκπιήξσζε επί ηνπ ζέκαηνο ήηνη λα αζθεζεί θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο, ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ηελ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ, έιαβε ππόςε ηελ αξηζ. 14984/26-10-2020
Γλσκνδόηεζή ηεο θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Πέηξνο Φσκάο θαη Θεόδσξνο Ξπιηάο
δήισζαλ «αποτή», ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεσθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε
ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη
ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο,
ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη
αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(6 ζεηηθέο ςήθνη)
Δγθρίλεη ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο ελώπηνλ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή θάζε άιινπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηεο ππ’
αξηζ. 9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ δπλάκεη ηεο νπνίαο
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αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 8435/20-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ κε ζέκα: ¨Γηνξηζκόο
πξνζσξηλήο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο ζην Φηιαλζξσπηθό σκαηείν "ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ
ΟΙΚΟ ΔΤΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ (ΣΔΧ ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ - Ο
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ), ζύκθσλα θαη κε ηελ αξηζ. 14984/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί
παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο
Παπαδνπνύινπ.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 9/2020 απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 152 λ. 3463/2006 ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 8435/20-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ
Παηξέσλ κε ζέκα: ¨Γηνξηζκόο πξνζσξηλήο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο ζην Φηιαλζξσπηθό σκαηείν
"ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ ΟΙΚΟ ΔΤΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ (ΣΔΧ
ΠΣΧΥΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ - Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΑ)", δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Γήκαξρνο
θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 λ. 281/1914 θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ σο άλσ
θηιαλζξσπηθνύ ζσκαηείνπ πνπ ηεξείηαη ζην Σκήκα Πξόλνηαο ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ε απόθαζε απηή ζπκπιεξώζεθε θαη παξαηάζεθε,
δηόξηζε πξνζσξηλή δηνηθεηηθή επηηξνπή ζην Φηιαλζξσπηθό ζσκαηείν κε ζθνπό λα ζπγθαιέζεη
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο θαη λα
επηκειείηαη κόλν επείγνπζεο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
Η σο άλσ απόθαζε Γεκάξρνπ αθπξώζεθε θαηά πιεηνςεθία από ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 152 κε ηελ αηηηνινγία όηη «Καη’ εζθαλμένη εθαπμογή ηος νόμος, ο Δήμαπσορ Παηπέων με
ηην πποζβαλλόμενη ππάξη ηος διόπιζε πποζωπινή Διοικούζα Επιηποπή, ενώ ωρ εποπηεύοςζα
διοικηηική απσή δεν διέθεηε ζσεηική απμοδιόηηηα για ηον οπιζμό πποζωπινήρ διοίκηζηρ».
ύκθσλα κε ηελ αξηζ. 14984/26-10-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, ε πξάμε απηή
είλαη αθπξσηέα θαζόζνλ: 1) νη πξνζθεύγνληεο ζηεξνύληαλ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ άζθεζε
ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ζπλεπεία ηεο νπνίαο ρώξεζε ε αθύξσζεο ηεο απόθαζεο ηνπ
Γεκάξρνπ αθνύ δελ ππέζηεζαλ νπνηαδήπνηε βιάβε εμ απηήο, 2) ε αηηηνινγία ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Δηδηθήο Δπηηξνπήο είλαη λόκσ αβάζηκε αθνύ ζύκθσλα κε ηελ νξζή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 32 λ. λ.
281/1914 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλέηξεραλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ, 3) ε
πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ζηεξείηαη αηηηνινγίαο σο πξνο ηελ απόθιηζή ηεο
από ηελ νξζή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο θαη 4) ελ πξνθεηκέλσ ζύκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζπλέηξεραλ νη νπζηαζηηθνί ιόγνη ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο
αλσκαιίαο πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηείηαη ν Γήκαξρνο Παηξέσλ γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
απόθαζεο γηα δηνξηζκό Πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ζην θηιαλζξσπηθό ζσκαηείν.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ

