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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) 

εγκρίσεως της έκδοσης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δ. Χ. του 

Ε., κατοίκου Κηφισιάς, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση 

του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής»». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα 

Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 8959/27-08-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134), και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και απόντα 7 

μέλη οι κ.κ. Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χ., Στάντζιος Π., Λουλούδης Ι., Χαλκίδης 

Χ., Μιχαηλίδου Κ., Εμμανουηλίδου Ν.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Παπαζώτου Κυριακή 15 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Κρυωνίδης Βασίλειος 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 17 Μουλιστάνος Αθανάσιος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Φυρινίδης Ευστάθιος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 13 Δαλακάκης Δημήτριος 20 Γεωργιάδης Ιωάννης 

7 Χορόζογλου Παρθένα 14 Ζεκερίδης Χαράλαμπος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Λουλούδης Ιωάννης 7 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

2 Ιωάννου Χρήστος 5 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

3 Στάντζιος Πασχάλης 6 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καλαμπακίου 

Τσεκούρας Γεώργιος  και Δοξάτου Διογένης Μάρκου.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  
1. Στάντζιος Πασχάλης,  κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση. 

2. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/31-08-2020  

Τακτικής   Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 126/2020 
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
1. Μπερμπερίδης Αθανάσιος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Στάντζιος Πασχάλης, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Καραγιαννίδου Παρασκευή, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι 

117/2020 και 118/2020 αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκειας της 15ης δια 

περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, έγιναν 

τοποθετήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, έτσι όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ο κος Δαλακάκης με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των 

συμβούλων για την απόφαση της Ο.Ε. σχετικής με τη συμμόρφωση του Δήμου στην 

αριθμ. 906/2020 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ  αναφορικά με το έργο  

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ», ζήτησε τη συζήτηση του θέματος εκ 

νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.  

Ακολούθησε σχετική ψηφοφορία. Με ψήφους 8 υπέρ της συζήτησης (κ.κ. 

Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Στάντζιος, Κιτσουκάκης, 

Παπαδόπουλος, Μουλιστάνος,  1 παρών (κ. Γεωργιάδης) και 13 κατά (κ.κ. 

Εμμανουηλίδου, Καγγελίδης, Καραμπακάλης, Μουστάκα, Μπερμπερίδης, 

Χαριτωνίδης, Χατζηπροδρόμου, Χορόζογλου, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, 

Παπαζώτου, Φυρινίδης, Χριστοφυλλάκης, αποφασίστηκε η μη συζήτηση του 

θέματος.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ.πρωτ.  7614/28-

07-2020 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως κάτωθι: 
«(…)ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) 

εγκρίσεως της έκδοσης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δ. Χ. του Ε., κατοίκου 

Κηφισιάς, οδός Αγίας Κυριακής 4 και Αθανασίου Διάκου, με ΑΦΜ 053427899 και β) 

εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής 

αποβολής». 

 

Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 25.985/26.08.1999 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας του 

Συμβολαιογράφου Δράμας Δημητρίου Ιωάννη Φουτσιτζή, νομίμως μεταγεγραμμένης στα 

βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 92 και με αριθμό 149 

περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Καλαμπακίου και ήδη Δήμου Δοξάτου, υπό την 

ιδιότητα του μοναδικού κληρονόμου της αποβιωσάσης Γαλάτειας – Ελισάβετ Κρικοπούλου, 

ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του Β’ ορόφου της με αριθμό 7 πολυκατοικίας του 

οικοδομικού συγκροτήματος «Άστυ Αιγυπτιωτών Ελλήνων» κτισμένης επί ενός οικοπέδου 

συνολικής έκτασης 28.904 τ.μ. στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στη θέση «Κλαούνι ή Βολέμη 

ή Αγία Παρασκευή», επί των οδών  Αγίας Κυριακής αρ.4 και Αθ. Διάκου, το οποίο 

διαμέρισμα φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Β-6, έχει εμβαδό 87 τ.μ. και του αναλογεί 

ποσοστό συνιδιοκτησίας τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35/10000)  εξ αδιαιρέτου στο όλο 

οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της οικοδομής.    

 

Με το από 28.03.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό εκμισθώθηκε από τον Δήμο Δοξάτου 

το προπεριγραφέν διαμέρισμα στον κο Δ. Χ. του Ε. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν ως κύρια κατοικία. Η λήξη της μίσθωσης ορίστηκε στις 28.02.2014. Έκτοτε ο 

μισθωτής, κος Δ. Χ., παραμένει στο μίσθιο χωρίς να υφίσταται ενεργή συμβατική σχέση  

παρακωλύοντας την εκ νέου εκμίσθωση του διαμερίσματος με αναπροσαρμοσμένο μίσθωμα 

από τον Δήμο Δοξάτου ως φορέα διαχείρισης του κληροδοτήματος. Έχοντας ως σκοπό την 

απόκτηση δικαιωμάτων κατοχής, νομής και κυριότητας επί του προπεριγραφόμενου 

διαμερίσματος κυριότητας του Δήμου, ο κος Δ. Χ. προέβη αυθαίρετα και χωρίς κανένα 

νόμιμο δικαίωμα στην κατάληψη του ανωτέρω ακινήτου.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ν.3463/06) : « 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να 

διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.  

(…) 

4. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε 

φορά́ ισχύουν. Επί της διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο ή το 

κοινοτικό Συμβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Προέδρος της 

Κοινότητας».  

 Με το άρθρο 1 του ΝΔ 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ», 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 1416/1984 και εν συνεχεία, με το άρθρο 1 παρ. 

11 του Ν. 2307/1995 ορίστηκε ότι  : « 1. Ως προς τα κτήματα των δήμων και κοινοτήτων 

εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του 

Δημοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488  Α`). 2. Όπου στις 

διατάξεις αυτές αναφέρεται: α) Δημόσιο, β) διεύθυνση δημοσίων κτημάτων, γ) υπουργός ή 

Υπουργείο Οικονομικών, δ) οικονομικός έφορος ή οικονομικός υπάλληλος, ε) πρόεδρος 

νομικού συμβουλίου, νοείται αντίστοιχα: α) οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οικονομική 

υπηρεσία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) δήμος ή κοινότητα, δ) δήμαρχος ή 

πρόεδρος κοινότητας, ε) νόμιμος εκπρόσωπος των οργανισμών τοπικής   αυτοδιοίκησης". 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 263/1968 («Τροποποίηση νομοθεσίας 

περί προστασίας δημοσίων κτημάτων») : «1.  Κατά  του  αυτογνωμόνως  επιλαμβανομένου  

οιουδήποτε  δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού  Εφόρου 

Πρωτόκολλον  διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ` ου απευθύνεται (…)». 

 

 Σύμφωνα δε με το άρθρο 15 του Ν.719/1977 (ΦΕΚ Α 301) : « Η αληθής έννοια 

της διατάξεως της παραγράφου 1 του  άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1968 είναι, ότι αύτη εφαρμόζεται 

ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως της κατοχής του κτήματος.» 

 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε 

αναλογία με ό,τι ισχύει για το Δημόσιο, δύνανται να προστατεύσουν την ακίνητη περιουσία 

τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 263/1968 συντάσσοντας Πρωτόκολλο 

Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) και κοινοποιώντας αυτό στον προσβολέα. 

Για την έκδοση του Π.Δ.Α. από Ο.Τ.Α. δυνάμει του άρθρου 2 του α.ν 263/1968 θα 

πρέπει να υπάρχει  αυθαίρετη κατάληψη του ακίνητου από τον καθ` ου το πρωτόκολλο, με 

σκοπό αποκτήσεως δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το χρόνο, που αυτή έγινε (ΜονΠρΚω 

151/2017,ΤΝΠ Νόμος, Ειρ.Ρόδου 33/2017,ΤΝΠ Νόμος). Αυθαίρετη κατάληψη υφίσταται, 

κατ΄αρχήν και όταν ο τρίτος δεν ενεργεί δυνάμει εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, άρα 

και όταν υπήρχε μεν κατά το παρελθόν σύμβαση μισθώσεως του ακινήτου από τον Ο.Τ.Α. 

προς τρίτο αλλά η σύμβαση αυτή λύθηκε ή έληξε.  Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ο.Τ.Α. 

μπορεί είτε να κινήσει δικαστικά την διαδικασία για την έξωση του μισθωτή είτε να 

αξιοποιήσει το ευχερές και αποτελεσματικό μέτρο της διοικητικής αποβολής που του παρέχει 

ο νόμος. Το Π.Δ.Α. εκδίδεται σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης οποιουδήποτε δημοτικού 

ακίνητου, αστικού ή αγροτικού, με κτίσματα ή χωρίς κτίσματα (Γνωμ. ΝΣΚ 701/1983) και 

επομένως, του νόμου μη διακρίνοντος,  μπορεί να εκδοθεί και όταν το αυθαιρέτως 

καταληφθέν ακίνητο περιήλθε στην περιουσία του Ο.Τ.Α. ως μέρος κληροδοτήματος. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθ. 47 παρ. 2 ΠΔ 715/1979 απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή 

αναμίσθωση στις μισθώσεις με εκμισθωτή ΝΠΔΔ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου 

εισηγούμαι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί:  

 α) εγκρίσεως της έκδοσης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δ. Χ. του ., 

κατοίκου Κηφισιάς, οδός Αγίας Κυριακής 4 και Αθανασίου Διάκου, με ΑΦΜ XXXXXX και 

κατά κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει 

για λογαριασμό του προκειμένου να αποβληθεί από το διαμέρισμα του Β’ ορόφου της με 

αριθμό 7 πολυκατοικίας του οικοδομικού συγκροτήματος «Άστυ Αιγυπτιωτών 

Ελλήνων» κτισμένης επί ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 28.904 τ.μ. στον Δήμο 

Κηφισιάς Αττικής, στη θέση «Κλαούνι ή Βολέμη ή Αγία Παρασκευή», επί των οδών Αγίας 

Κυριακής αρ. 4 και Αθ. Διάκου, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Β-6, εμβαδού 87 τ.μ. στο 

οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35/10000)  εξ 
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αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της 

οικοδομής και  

β) εξουσιοδοτήσεως εμού ως Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου 

διοικητικής αποβολής. (….)» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΝΔ 31/1968. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. του Α.Ν. 263/1968. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου15 του Ν. 719/1977. 

8. Την ανωτέρω εισήγηση.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Εγκρίνει την έκδοση  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δ. Χ. του Ε., 

κατοίκου Κηφισιάς, οδός Αγίας Κυριακής 4 και Αθανασίου Διάκου, με ΑΦΜ 

053427899 και κατά κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που έλκει από αυτόν 

δικαιώματα ή κατέχει για λογαριασμό του προκειμένου να αποβληθεί από το 

διαμέρισμα του Β’ ορόφου της με αριθμό 7 πολυκατοικίας του οικοδομικού 

συγκροτήματος «Άστυ Αιγυπτιωτών Ελλήνων» κτισμένης επί ενός οικοπέδου 

συνολικής έκτασης 28.904 τ.μ. στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στη θέση «Κλαούνι ή 

Βολέμη ή Αγία Παρασκευή», επί των οδών Αγίας Κυριακής αρ. 4 και Αθ. Διάκου, με 

αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Β-6, εμβαδού 87 τ.μ. στο οποίο αναλογεί ποσοστό 

συνιδιοκτησίας τριάντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (35/10000)  εξ αδιαιρέτου στο όλο 

οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της οικοδομής, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής 

αποβολής. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 126/31-08-2020.  

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 949ΟΩ95-14Κ
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