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Αριθµός Πρακτικού 19

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 21-05-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω  τηλεδιάσκεψης

σήµερα  την 21η Μαΐου  2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,

πoυ  κoιvoπoιήθηκε  vόµιµα  και  εµπρόθεσµα  σε  κάθε  έvα  από  τα  µέλη  της  (τακτικά  και

αναπληρωµατικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4) Πνευµατικός

Αλέξανδρος,  5)Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  κ.  Σταυρέλη  Νικόλαο),

6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου θέµατος  εκτός  ηµερησίας  διάταξης),

3)Ταγαράς Βασίλειος.

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 214  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Παράταση

χρόνου  ισχύος  σύµβασης  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  –  Οµάδα  Β΄  συνολικού  προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  58/2017)

2.246.880,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α)  υπενθυµίζει  στα  Μέλη  της  Επιτροπής  της

Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Την υπ. αριθµ. 58/2017 µελέτη που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισµού  2.246.880,00€

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

2. Την υπ. αριθµ. 24/291/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  καθορισµού όρων

διακήρυξης  διενέργειας  διαγωνισµού  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισµού µελέτης

2.246.880,00€.

3. Την υπ. αριθµ. 128/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ανακηρύχθηκε

ανάδοχος  του  διαγωνισµού  για  την  εν  θέµατι  προµήθεια  ο  οικονοµικός  φορέας  µε  την

επωνυµία  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύµβαση για την προµήθεια των

ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Β

4. Την  υπ’  αριθµ.  28639/27-8-2018  (Α∆ΑΜ:  18SYMV003607903/28-08-2018)  σύµβαση

µεταξύ του ∆ήµου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την προµήθεια των ειδών της οµάδας Β΄ της

µε αριθµό 57/2017 µελέτης, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ο συµβατικός  χρόνος ισχύος

των τριών  (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ήτοι από την 28-08-2018 έως 28-

11-2018,

5. Την  υπ.  αριθµ  568/2018  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-02-2019.

6. Την  υπ.  αριθµ.  6/53/2019  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-5-2019.

7. Την  υπ.  αριθµ.  19/205/2019  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-8-2019.
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8. Την  υπ.  αριθµ.  30/351/2019  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-11-2019.

9. Την  υπ.  αριθµ.  39/491/2019  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-02-2020.

10. Την  υπ.  αριθµ.  7/49/2020  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-5-2020.

11. Την  υπ.  αριθµ.  26/228/2020  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-08-2020.

12. Την  υπ.  αριθµ.  40/353/2020  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-11-2020.

13. Την  υπ.  αριθµ.  55/564/2020  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-02-2021.

14. Την  υπ.  αριθµ.  7/60/2021  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  παράτασης  του

συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) µήνες ήτοι έως την 28-5-2021.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής  την από 17/05/2021 εισήγηση της επιτροπής

αξιολόγησης για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, η οποία καθ¨όλο το περιεχόµενό της

έχει ως εξής 

 Θέµα:  Παράταση  χρόνου  ισχύος  σύµβασης  µε  αρ.  28639/17-8-2018 για  την  «Προµήθεια
εξοπλισµού ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

Σχετ.:  1. Το  µε αριθµ. 11735/07-5-2021 έγγραφο της ∆ΚΑΝ του ∆ήµου Κορινθίων
2.  Το  από  10-05-2021  έγγραφο  της  αναδόχου  της  προµήθειας  περί  αποδοχής  της
παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης .

 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:

1. Την  υπ’  αριθµ.  28639/27-8-2018  (Α∆ΑΜ:  18SYMV003607903/28-08-2018)  σύµβαση
µεταξύ του ∆ήµου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την προµήθεια των ειδών της οµάδας Β΄ της
µε αριθµό 57/2017 µελέτης, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ο συµβατικός  χρόνος ισχύος
των τριών  (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ήτοι από την 28-08-2018 έως 28-
11-2018,

2. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-02-2019, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 568/2018.

3.  Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-5-2019, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 6/53/2019.

4. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-8-2019, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 19/205/2019.

5. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-11-2019, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 30/351/2019

6. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-02-2020, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 39/491/2019

7. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-05-2020, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 7/49/2020

8. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-08-2020, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 26/228/2020

21SYMV008678767 2021-05-28
ΑΔΑ: 9Π9ΔΩΛ7-ΜΑΖ



9. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-11-2020, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 40/353/2020

10. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-02-2021, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 55/564/2020

11. Την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις µήνες, ήτοι έως
την 28-05-2021, σύµφωνα µε την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 7/60/2021

12. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µε αρ. 11735/07-5-2021 περί παράδοσης των ειδών.
13. Το  άρθρο  221  «Όργανα  διενέργειας  διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων»,  Ν.

4412/2016,  σύµφωνα  µε  το  οποίο:   «Στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων
συµβάσεων τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων,  β)  ελέγχουν  την  καταλληλότητα  των
προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συµµετοχή  τους  στη  διαδικασία  σύναψης  δηµόσιας
σύµβασης, γ) ελέγχουν και  αξιολογούν  τις προσφορές,  […], ζ) στο  στάδιο  της  εκτέλεσης
γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης
του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης  της  σύµβασης και της έκπτωσης του
αναδόχου […].

14. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύµφωνα µε
την οποία «Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β)
έχει  εκδοθεί  αιτιολογηµένη  απόφαση  του  αρµόδιου  αποφαινόµενου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής  µετά  από  γνωµοδότηση  αρµοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε µε
πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας  αρχής  και  εφόσον  συµφωνεί  ο  προµηθευτής  είτε ύστερα
από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από
τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.

15. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  132 του  Ν.  4412/2016  –  Τροποποίηση  συµβάσεων  κατά  τη
διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016. 

16. Τη σύµφωνη γνώµη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της σύµβασης κατά τρεις
(3) µήνες σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της.

17. Εισηγούµαστε την παράταση  του χρόνου ισχύος της σύµβασης κατά τρείς (3) µήνες  ήτοι
έως   την  28-08-2021  προκειµένου  να  παραδοθούν  οι  συµβατικές  ποσότητες  των  ειδών,
χωρίς  την  µεταβολή  του  φυσικού  αντικειµένου,  χωρίς  επαύξηση  των  συµβατικών
ποσοτήτων και των συµβατικών τιµών. 

Για την Επιτροπή

Γιαβάση Αννέτα                 Σαββανού Ελένη             Σούκουλης Αντώνης

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του  χρόνου  ισχύος της  ως άνω

αναφεροµένης σύµβασης κατά τρεις µήνες, ήτοι έως και την 28-8-2021, προκειµένου να παραδοθούν

οι συµβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς µεταβολή του φυσικού αντικειµένου, χωρίς επαύξηση των

συµβατικών ποσοτήτων και των συµβατικών τιµών.

  Ο κ. Πνευµατικός Αλέξανδρος παίρνοντας το λόγο µεταξύ άλλων ανέφερε ότι από δω και πέρα δεν

θα  ψηφίζω  παρατάσεις.  Θέλουµε  τη  λειτουργία  του  εργοστασίου,  αλλά  η  βούληση  της  δηµοτικής

αρχής φαίνεται να είναι διαφορετική. Το εργοστάσιο θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί και σας καλώ να

προχωρήσετε άµεσα στην ολοκλήρωση και λειτουργία του εργοστασίου.
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Ο Πρόεδρος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι πολύ σύντοµα τα απορρίµµατα θα δίνονται στην Περιφέρεια

Πελοποννήσου διότι είναι πολύ κοντά η λειτουργία του Σ∆ΙΤ. Θέλουµε να λειτουργήσει η Μονάδα του

∆ήµου  και γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να λειτουργήσει.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μουρούτσος Γεώργιος ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι ψηφίζει

την  εν  λόγω  παράταση  µε  την  προϋπόθεση  να  µην  παραληφθούν  και  να  µην  πληρωθούν  τα

υπόλοιπα µηχανήµατα µέχρι την ολοκλήρωση του κτιριακού συγκροτήµατος της Μονάδας.

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

του Προέδρου, την από 17/05/2021 εισήγηση της Επιτροπής  αξιολόγησης για τη σύναψη δηµοσίων

συµβάσεων προµηθειών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και

ισχύουν, του Ν. 4555/2018 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν και

ισχύουν,  καθώς  και  κάθε  άλλης  σχετικής  ισχύουσας  νοµοθετικής  διάταξης,  έστω  και  αν  δεν

αναφέρεται ρητά παραπάνω και  δεδοµένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν

υπολογίζονται  στην  καταµέτρηση  θετικών  και  αρνητικών  ψήφων  (άρθρο  74,  παρ.  10  του  Ν.

4555/2018)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

( Ο κ. Πνευµατικός Αλέξανδρος έδωσε λευκή ψήφο )

  Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της µε αριθµό 28639/27-08-2018 (Α∆ΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-

2018)  σύµβασης  µεταξύ  του  ∆ήµου  Κορινθίων  και  του  οικονοµικού  φορέα  µε  την  επωνυµία

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ της µε αριθµό 58/2017 µελέτης του

∆ήµου  Κορινθίων  για  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 2.246.880,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

κατά  τρεις  (3)  µήνες,  ήτοι  έως  και  την  28-8-2021,  προκειµένου  να  παραδοθούν  οι  συµβατικές

ποσότητες  των  ειδών,  χωρίς  την  µεταβολή  του  φυσικού  αντικειµένου,  χωρίς  επαύξηση  των

συµβατικών ποσοτήτων και των συµβατικών τιµών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο

ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/214/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 27-5-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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