
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 25 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-6-2021 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 

4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1,παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 (ΦΕΚ 2660/18-06-2021, 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 το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και 

την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλε-διάσκεψης σήμερα την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση 

και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 17474/25-06-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

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

μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  
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1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης),  

3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

    ΑΠΟΦΑΣΗ 296η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», 

υπενθυμίζει στα μέλη ότι ο Δήμος Κορινθίων παρέστη ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του Α΄ 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, όσο και του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών και εισέπραξε κατόπιν ενεργειών του πληρεξουσίου δικηγόρου του Β. Κουνέλη, από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, δυνάμει της ήδη αμετακλήτου αποφάσεως του Α΄ Τριμελούς Εφετείου 

Κακ/των Αθηνών, μετά την έκδοση της πλήρους και με αριθμούς 184, 618, 1339, 1476, 1705, 1725, 

2034, 2409 και 2533/2019 (τελειωτικής, Αριθμός Καταχωρίσεως Ειδικού Βιβλίου 376/2020) 

αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών το συνολικό ποσό των 

118.827,10€ που αφορούσε κεφάλαιο υπεξαιρεθέντων (από 9-2011 έως και 7-2012) αποδοτέων 

δημοτικών τελών καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τ.Α.Π. από τις εταιρείες 

ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'Αριθμ. πρωτ. εισερχ. 

408/07-01-2021 Γνωμοδότηση- Εισήγηση  του δικηγόρου Αθηνών κ.Βασιλείου Κουνέλη, με 

Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης 

Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάτες,  η οποία έχει ως εξής:   

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ -ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

(Για την συνέχεια της υπόθεσης ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E., μετά την 

έκδοση της τελειωτικής δικαστικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και την 

είσπραξη των οφειλομένων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 

Αθήνα 24/12/2020  

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε  

Παρέστην κατόπιν αναθέσεως σας και διεκπεραίωσα με επιτυχία δικαστική αντιδικία με τις εταιρείες 

ENERGA POWER TRADING A.E. και HELLAS POWER A.E., και τους κατηγορούμενους 

εκπροσώπους αυτών. 

 

Ο Δήμος Κορινθίων εισέπραξε κατόπιν ενεργειών μου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, δυνάμει της ήδη αμετακλήτου αποφάσεως του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, μετά 

την έκδοση της πλήρους και με αριθμούς 184, 618, 1339, 1476, 1705, 1725, 2034, 2409 και 2533/2019 

(τελειωτικής, Αριθμός Καταχωρίσεως Ειδικού Βιβλίου 376/2020) αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών το συνολικό ποσό των 118.827,10€ που αφορούσε κεφάλαιο 

υπεξαιρεθέντων (από 9-2011 έως και 7-2012) αποδοτέων δημοτικών τελών καθαριότητας, φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τ.Α.Π. από τις εταιρείες ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS 

POWER A.E.  
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Την υπόθεση αυτή και στους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας ανέλαβα για λογαριασμό του Δήμου σας, 

αλλά και άλλων δήμων, καθώς το γραφείο μας, όπως αποδείχτηκε άλλωστε από την συμμετοχή μας 

στην δύσκολη και μακρά αυτή ποινική δίκη, (συνολικής διάρκειας περίπου 4 ετών) διέθετε και διαθέτει 

την απαραίτητη γνώση και τα μέσα, διεκπεραίωσε δε αυτήν με επιτυχία, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα 

τόσο του Δήμου σας, όσο και των λοιπών Ο.Τ.Α που εκπροσώπησε.  

Περαιτέρω σας προτείνω όπως για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου 

σας προχωρήσετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στις ακόλουθες ενέργειες: α) Άσκηση αγωγής 

κατά αφενός των εταιρειών ENERGA POWER TRADING A.E., Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και 

Εμπορίας Ενέργειας και τον δ.τ. ENERGA POWER TRADING A.E.», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» , «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και  Εμπορίας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER A.E.», πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη 

Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», όσο δε και του ήδη καταδικασθέντος 

Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω και ήδη εισπραχθέντος κεφαλαίου -που ανέρχονται 

ενδεικτικά σήμερα στο ποσό των 75.000€ και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω 

κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα 

αδικοπραξία -ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 75.000€ και β) κατάθεση αίτησης για την λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής 

κατάστασης  κ.λ.π. κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού 

προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου.  

Η πιθανή απαίτηση κατά τα άνω του Δήμου  ανέρχεται περίπου στο αθροιστικό ποσό των 

150.000€ 

Τις ενέργειες αυτές, λόγω εξειδικευμένης εμπειρίας του γραφείου μας και προηγούμενης ευδόκιμης 

μεταξύ μας συνεργασίας, μπορούμε να τις υλοποιήσουμε σε σύντομο χρόνο. 

Παρακαλώ ενημερώστε με και προκειμένου να προχωρήσω στην υποβολή προσφοράς, που θα 

αφορά τις προαναφερόμενες δικαστικές ενέργειες για λογαριασμό του Δήμου σας. 

 

Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ.15940/14-06-2021 νεότερο έγγραφο 

του εν λόγω δικηγόρου,  τα ανωτέρω ποσά με επανυπολογισμό  ανέρχονται σήμερα σε  : 66.816,74€ 

για απαίτηση από τόκους και στο ποσό των 66.000,00€ για την απαίτηση από ηθική βλάβη και 

συνολικά σε 132.816,74€,  και στην συνέχεια ο  Πρόεδρος  εισηγείται,  προκειμένου να υποστηριχθούν 

τα συμφέροντα του Δήμου να ορισθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του  Δήμου, ο δικηγόρος Αθηνών 

κ.Βασίλειος Κουνέλης, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. 

Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάτες,  με 

την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α. Άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το συνολικό ποσό των 

132.816,74€ (και συγκεκριμένα ποσό των €66.816,74 που συνίσταται την απώλεια των τόκων των 

υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών και για το  ποσό των €66.000, για χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου από την ανωτέρω τελεσιδίκως 

διαγνωσθείσα αδικοπραξία κατά: 

1.-Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης.  

2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία 

Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» 

(πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».  
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3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ανώνυμος Εταιρία.  

4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 

και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην 

«HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος 

Εταιρία και 

 Β) Κατάθεση αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης 

μεταβολής περιουσιακής κατάστασης  κ.λ.π. κατά του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, όσο και κατά 

των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής 

ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα). Να 

παρασταθεί στις δικασίμους που θα ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε οποιαδήποτε 

αναβολή ή ματαίωση αυτών, να καταθέτει προτάσεις, δικόγραφα, και εν γένει να ενεργεί τα νόμιμα, 

υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και ασκώντας άπαντα τα 

δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των άνω αναθέσεων και προς υπεράσπιση των νόμιμων 

συμφερόντων του Δήμου Κορίνθιων. 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική Γνωμοδότηση -Εισήγηση του δικηγόρου 

Αθηνών κ.Κουνέλη Β., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Ορίζει ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του  Δήμου Κορινθίων, τον δικηγόρο Αθηνών κ.Βασίλειο 

Κουνέλη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. 

Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάτες,  με 

την ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α. Άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για το συνολικό ποσό των 

132.816,74€ (και συγκεκριμένα ποσό των 66.816,74€ που συνίσταται την απώλεια των τόκων των 

υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών και για το  ποσό των 66.000,00€ για χρηματική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου από την ανωτέρω 

τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία) κατά: 

1.-Του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης.  

2.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία 

Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ENERGA POWER TRADING Α.E.» 

(πρώην «VERBUND-Austrian Power Trading ENERGA Hellas Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».  
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3.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ανώνυμος Εταιρία.  

4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 

και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.E.» (πρώην 

«HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος 

Εταιρία και 

 Β) Κατάθεση αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης 

μεταβολής περιουσιακής κατάστασης  κ.λ.π. κατά του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, όσο και κατά 

των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής 

ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα).  

Να παρασταθεί στις δικασίμους που θα ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε 

οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτών, να καταθέτει προτάσεις, δικόγραφα, και εν γένει να ενεργεί 

τα νόμιμα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και ασκώντας 

άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των άνω αναθέσεων και προς υπεράσπιση 

των νόμιμων συμφερόντων του Δήμου Κορίνθιων.  

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου-δικηγορικού γραφείου για την εν λόγω υπόθεση, η οποία  έχει  

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, θα 

καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3463/2006 

(Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.:6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/296/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος,  12-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΗΕΟΩΛ7-ΧΣΤ
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