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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

194/2017 
από το πρακτικό της 15

ης
/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
: 

 

Επανεξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με ακίνητο Κων/νου Χαλούλη. 

Καθορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.11.2017, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12326/24.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 

4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σκαπέτης Αντώνιος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα 1
ο
: Επανεξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με ακίνητο Κων/νου Χαλούλη. 

Καθορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

εφαρμογή των διατάξεων της του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Στις 22-1-2013 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 49/2012 αγωγή του Κωνσταντίνου 

Χαλούλη κατά του Δήμου Αγιάς. Με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων ζητούσε να του αναγνωρισθεί η 

κυριότητα ενός ακινήτου εμβαδού 31,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Σπετσιές» της κτηματικής 

περιφέρειας Σωτηρίτσας.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 29/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩ6Ι-9ΨΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί η 

εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Λάρισας Παύλο Μαουσίδη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει 

το Δήμο στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή συζήτησή της. 

 

 Την 23-1-2015 ο Κων/νος Χαλούλης κατέθεσε αίτηση στον Δήμο μας με αριθμ.πρωτ. 665/23-1-2015, 

σύμφωνα με την οποία ζητά συμβιβασμό της υπόθεσης και συγκεκριμένα το περιεχόμενο της αίτησής του 

έχει ως εξής: «Όπως σας είναι γνωστό, στις 30-1-2015 εκδικάζεται, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών, η υπ΄ 

αριθμ. καταθέσεως 49/2012 αγωγή μου κατά του Δήμου Αγιάς, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αγιάς και, 

λόγω της κατάργησης αυτού, εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, ζητώ 

δε, όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο αιτητικό της και ειδικότερα, να αναγνωρισθεί η αναμφισβήτητη 

κυριότητά μου στην εδαφική λωρίδα που περιγράφεται και απεικονίζεται τοπογραφικά στο περιεχόμενό της. 

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, προτίθεμαι να 

παραχωρήσω την επίδικη έκταση, εμβαδού 31,50 τ.μ., όπως αυτή περιγράφεται λεπτομερώς στην ένδικη 

αγωγή μου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο Αγιάς, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμά μου 

πάνω σ΄αυτή, σε αντάλλαγμα δε, δέχομαι να λάβω κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από αυτόν, την 

εμφαινόμενη στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα έκταση του αυτού εμβαδού προς την επίδικη, 

δηλαδή, 31,50 τ.μ., που εμφαίνεται στην ίδια αγωγή με τα στοιχεία Ν5-Ν6-Ν7-Ν8-Ν5 έχει βόρεια πλευρά (Ν5-

Ν6) μήκους 1.21μ. που συνορεύει με οδό Ελύτη, νότια πλευρά (Ν7-Ν8) μήκους 1.21μ., που συνορεύει με 

ιδιοκτησία Μπιδέλη, ανατολική πλευρά (Ν6-Ν7), μήκους 25μ., που συνορεύει με υπόλοιπη δημοτική έκταση 

και δυτική πλευρά (Ν5-Ν8), μήκους 26μ., που συνορεύει με υπόλοιπη έκταση δική μου έκταση. Ως εκ τούτου, 

παρακαλώ να λάβετε απόφαση επί του παρόντος αιτήματός μου, σε περίπτωση δε αποδοχής του, να 

ΑΔΑ: ΩΨΒ2Ω6Ι-261



Σελίδα 3 από 5 

Λήξη συνεδρίασης, Τρίτη 28/10/2017 ώρα 21:15 

εξουσιοδοτήσετε τα αρμόδια όργανά σας και τον δικαστικό πληρεξούσιό σας, να προβούμε σε σύνταξη του 

οικείου πρακτικού συμβιβασμού».  

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιδ’ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και 

τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 

που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η διάταξη δε του άρθρου 72 παρ.2 του ν. 

3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου.  

 

Με την υπ’ αριθμ.18/2015(ΑΔΑ: ΒΜΛΚΩ6Ι-Λ1Λ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

ανατέθηκε στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Παύλο Μαουσίδη η παροχή γνωμοδότησης για τον 

εξώδικο συμβιβασμό μετά την ανωτέρω αίτηση του Κων/νου Χαλούλη. Σύμφωνα δε με την 

προαναφερόμενη απόφαση κατατέθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό πρωτ. 12319/27-11-2015 γνωμοδότηση 

του ανωτέρω δικηγόρου , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Επί της παραπάνω αναφερόμενης 

αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Χαλούλη κατά του Δήμου Αγιάς, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Λάρισας 

και συζητείται ύστερα από αλλεπάλληλες αναβολές, στις 4-12- 2015 και του ερωτήματός σας περί της 

δυνατότητας συμβιβαστικής επίλυσης της ένδικης διαφοράς, επ΄αυτής, η άποψή μου είναι η εξής: Σύμφωνα 

με τους επικαλούμενους από τον ενάγοντα τίτλους ιδιοκτησίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα που 

επισυνάπτονται σ΄αυτούς, η επίδικη έκταση που περιγράφεται λεπτομερώς στην αγωγή του, είναι της 

απόλυτης κυριότητάς του, πιθανολογώ δε βάσιμα, ότι η αγωγή του θα γίνει δεκτή, εφόσον διαπιστωθεί ότι 

αυτή περιλαμβάνεται στους επικαλούμενους από αυτόν τίτλους ιδιοκτησίας. Εφόσον, επομένως, ο Δήμος 

Αγιάς, θεωρεί απαραίτητη την επίδικη έκταση για την εξυπηρέτηση προφανούς δημόσιας ωφέλειας, 

συνιστάμενης, όπως ενημερώθηκα προφορικά από τους αρμοδίους του, στην απόλυτη ανάγκη να μην 

περιορισθεί το πλάτος της οδού Ελύτη, η οποία –αν και δεν έχει ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχεδιασμό- είναι η 

μοναδική κάθετη κοινόχρηστη οδός που εξυπηρετεί τους δημότες για την πρόσβασή τους στην επαρχιακή 

παραλιακή οδό Βελίκας-Σωτηρίτσας-Αγιοκάμπου, θα μπορούσε ο Δήμος Αγιάς, για την εξυπηρέτηση αυτής 

της δημόσιας ωφέλειας, να προέλθει σε δικαστικό συμβιβασμό με τον ενάγοντα, παραχωρώντας του έκταση 

ίσης αξίας προς την επίδικη, κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ακινήτου του, σύμφωνα με την 

πρόταση που ο ίδιος υπέβαλε προς το Δήμο Αγιάς, καταρτίζοντας και υπογράφοντας για το σκοπό αυτό 

Πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας, όπου εκκρεμεί η ένδικη αγωγή 

του. Επισυνάπτεται υπόδειγμα Πρακτικού συμβιβασμού για την ενημέρωσή σας.»- 

 

Με την υπ’ αριθμ. 185/2015(ΑΔΑ: 7ΓΤΕΩ6Ι-Π48) παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς η 

συζήτηση της αίτησης ανταλλαγής ακινήτων του κ. Κων/νου Χαλούλη. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 38/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΤΔΩ6Ι-8ΘΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η 

ανωτέρω γνωμοδότηση και δόθηκε εντολή στον κ. Μαουσίδη να υπογράψει το σχετικό πρακτικό 

συμβιβασμού. 

 

Όμως με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7095/86616/6-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΑΝ9ΟΡ10-ΘΚΥ) απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. 

του Δήμου Αγιάς γιατί δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, καθότι δεν καθορίστηκε το τίμημα 

των ακινήτων για τα οποία αποφασίστηκε η ανταλλαγή από την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 

3463.2006. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν.3463/06, η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων μπορεί να γίνει χωρίς 

δημοπρασία. Στη  περίπτωση αυτή, καθώς και στη περίπτωση της επιβάρυνσής τους με εμπράγματα 

δικαιώματα,  ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου 186 του ΔΚΚ. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186  του Ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ.): 

«1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. 
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Το άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρο 12 του Ν.4018/2011 έχει ως εξής: Για αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του ν.3463/2006 και παραπέμπουν στο 

άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. 

…………. ……………….………………………………… 

5. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με 

απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς 

συμβούλους, που υποδεικνύονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και από ένα μηχανικό, που ορίζεται 

από το Δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και προέρχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς 

συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος 

γραμματέας της επιτροπής. Στους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν Τοπικά Συμβούλια και 

πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο 

οικείος πάρεδρος». 

 

Επίσης Σύμφωνα με την παρ.1στ του άρθρου 84 του Ν.3852/10: 

«Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για την ανταλλαγή 

περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.» 

 

Με την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση το συμβούλιο της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας γνωμοδότησε θετικά 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανταλλαγή. 

 

Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ανταλλαγή του με το ακίνητο που ανήκει στον κ. Χαλούλη 

Κων/νο για τους εξής λόγους: 

Με την συγκεκριμένη ανταλλαγή ακινήτων δεν θα  περιορισθεί το πλάτος της οδού Ελύτη, η οποία –αν και 

δεν έχει ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχεδιασμό- είναι η μοναδική κάθετη κοινόχρηστη οδός που εξυπηρετεί 

τους δημότες για την πρόσβασή τους στην επαρχιακή παραλιακή οδό Βελίκας-Σωτηρίτσας-Αγιοκάμπου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς  καλείται να αποφασίσει για τα ακόλουθα: 

1. Για την έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής του δημοτικού ακινήτου με έκταση του κ. Κων/νου 

Χαλούλη. 
2. Να καθορίσει δύο Δημοτικούς Συμβούλους για την επιτροπή εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή 

ακινήτων, από τους οποίους το δεύτερο μέλος θα είναι ο Πρόεδρος του οικείου Τοπικού Συμβουλίου. 

3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου με 

την οποία θα καθορίσει και το τρίτο μέλος της επιτροπής. 

4. Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση, η καταμέτρηση, η σύνταξη σχετικής έκθεσης και ο προσδιορισμός 

του τιμήματος των ακινήτων. Η επιτροπή καλείται σε εύλογο χρονικό διάστημα να παραδώσει το 

πόρισμά της ώστε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την ωφέλεια ή μη της ως άνω 

ανταλλαγής. 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 186  του Ν.3463/2006 (Α’ 114) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7095/86616/6-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΑΝ9ΟΡ10-ΘΚΥ) απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

- την με αριθμ. πρωτ. 665/23.01.2015 αίτηση του Κων/νου Χαλούλη, 

- την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, 

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου  των μελών)  
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Σελίδα 5 από 5 

Λήξη συνεδρίασης, Τρίτη 28/10/2017 ώρα 21:15 

1. Εγκρίνουμε τη διερεύνηση της ανταλλαγής του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ελύτη 

της Τ. Κ. Σωτηρίτσας έκτασης 31,5 τμ. με το ακίνητο ιδιοκτησίας Κων/νου Χαλούλη που βρίσκεται 

επίσης επί της οδού Ελύτη έκτασης 31,5 τμ., για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος 

της απόφασης. 

 

2. Καθορίζουμε τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους για την επιτροπή εκτίμησης της αξίας των προς 

ανταλλαγή ακινήτων, ως εξής: 

Α. Χρήστος Σκαρκάλης, δημοτικός Σύμβουλος, 

Β. Σωτήριος Τσιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο για την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου με την 

οποία θα καθορίσει και το τρίτο μέλος της επιτροπής.  

 

4. Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση, η καταμέτρηση, η σύνταξη σχετικής έκθεσης και ο προσδιορισμός 

του τιμήματος των ακινήτων. Η επιτροπή καλείται σε εύλογο χρονικό διάστημα να παραδώσει το 

πόρισμά της ώστε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την ωφέλεια ή μη της ως άνω 

ανταλλαγής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 194/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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