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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ο τηιηόκεηρο Κηιθίς Ξερόβρσζε, 61100 Κηιθίς 
ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ηζηοζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  7/2018 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ: Τεο 05/04/2018 Ζκέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΖΖ: Έγγξαθε        Ζκεροκελία: 30/03/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Τζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Σβέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο 
2) Μαπξνπνύινπ Σνθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ, Μέινο 

 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΖ 7-99/05-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 
Άζθεζε ε κε  έλδηθωλ κέζωλ (έθεζε θαηά ηελ σπ’ αρηζκό 4931/2018 απόθαζες ηοσ κολοκειούς  
Πρωηοδηθείοσ Θεζζαιολίθες (δηαηαγή πιερωκής . Αηβαδίδες ΑΔΒΔ, ποζού 33.509,26€). 
   
 
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θα Διέλε Αλαζηαζηάδνπ, Πξόεδξν Γ.Σ. ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο, 
ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Σ. ηελ αζθεζε ε κε  έλδηθσλ κέζσλ (έθεζε θαηά ηελ ππ’ αξηζκό 4931/2018 
απόθαζεο ηνπ κνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (δηαηαγή πιεξσκήο Σ. Αηβαδίδεο ΑΔΒΔ, πνζνύ 
33.509,26€). 

Α) Τελ απόθαζε 4931/2018 ηνπ κνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο: 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Β) Τελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ Σηακάηηνπ Καληαξηδή γηα άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά 
ηεο κε αξηζκό 4931/2018 δηαηαγή πιεξσκήο πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο ζηηο …-…-2018 θαη 
έρεη σο εμήο: 

                                                         

 
ΘΔΜΑ: “Απόθαζε γηα άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ (αλαθνπήο) θαηά ηεο 

ππ΄αξ. 4931/2018 Γηαηαγή πιεξσκήο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο”. 
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                                              ΘΔΜΑ: “Απόθαζε γηα άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ (αλαθνπήο) θαηά ηεο ππ΄αξ.4931/2018 Γηαηαγήο Πιεξσκήο Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο”. 

                   
 
                                                                                              Κιλκίς, 3-4-2018 

ηηο 30-3-2018 θνηλνπνηήζεθε ζηε ΓΔΤΑΚηιθίο αληίγξαθν εμ απνγξάθνπ ηεο ππ΄ αξ. 
4931/2018 Γηαηαγήο Πιεξσκήο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ εμεδόζε 

θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία .Ατβαδίδεο Αλώλπκε Δκπνξηθή 
& Βηνηερληθή Δηαηξία Καηαζθεπήο θαη εκπνξίαο Ηιεθηξηθώλ θαη Αληιεηηθώλ πζηεκάησλ” 
ππν εδξεύεη ζην Ωξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο κε ΑΦΜ 094490579/ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο. 

Η επίδνζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε, ην δε επηηαζζόκελν πνζό 
αλέξρεηαη ζε 35.709,81 επξώ πεξηιακβάλνληαο θεθάιαην 33.509,26 θαη δηάθνξα λόκηκα 

δηθαζηηθά έμνδα θαη επηδηθαζζέληεο ηόθνπο, πνπ ζα πξέπεη λα εμνθιεζνύλ λνκηκνηόθσο 
από επηδόζεσο ηεο Γηαηαγήο.  

Από ηελ έξεπλα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηέζεθαλ εηο γλώζηλ κνπ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 

Η αηηία γηα ηελ νπνία εμεδόζε ε αλσηέξσ Γηαηαγή πιεξσκήο αθνξά νθεηιόκελν ηίκεκα 
γηα ηελ αγνξά αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ βάζεη ηεο ππ΄αξ. πξση.3327/20-9-2017 

ζύκβαζεο. 
Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηα παξειθόκελά ηνπο, όπσο  πεξηγξάθνληαη ζηελ σο 

άλσ Γηαηαγή, παξαδόζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ θαλνληθώο, ρσξίο λα δηαηεξήζεη θακία 
επηθύιαμε ε ΓΔΤΑΚ όπσο πξνθύπηεη από ηηο ελππόγξαθεο παξαιαβέο επί ηνπ ζώκαηνο 
ησλ ηηκνινγίσλ πώιεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο ΓΔΤΑΚ, 

ελώ επίζεο ηα ηηκνιόγηα παξειήθζεζαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ από ηελ Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία, γεγνλόο πνπ ζπληζηά ζαθή απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο όζνλ αθνξά ην 

είδνο, ηηο πνζόηεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ παξαιεθζέλησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαζώο 
θαη ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ εγθαηάζηαζεο.  

Γηα ηππηθνύο ιόγνπο, δελ ήηαλ δπλαηό λα ζπληαρζεί ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο από 

ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ν πξνκεζεπηήο ππέβαιε αίηεζε γηα έθδνζε 
Γηαηαγήο πιεξσκήο, θαζόηη ε πξνπεξηγξαθείζα απαίηεζή ηνπ ήηαλ βεβαία, εθθαζαξηζκέλε 

θαη απνδεηθλπόηαλ από ελππόγξαθεο παξαιαβέο ηεο Τπεξεζίαο.  
Όπσο πξνέθπςε από έξεπλα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηα ππ΄αξ. 9/6-2-2017, 13/6-

2-2017 θαη 10/10-2-2017 ηηκνιόγηα ηνπ αληηδίθνπ νιηθνύ πνζνύ 3.844,00 επξώ είραλ ήδε 

εμνθιεζεί, κε ην ππ΄αξ.50 ΥΔΠ νηθνλ.έηνπο 2017, νπόηε ζα ζπλέηξερε  ιόγνο άζθεζεο 
αλαθνπήο γηα ελ κέξεη αθύξσζε ηεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο θαηά ην πνζό ησλ 3.844,00 

επξώ. Ο αληίδηθνο ήδε αλαγλώξηζε εγγξάθσο ην ιάζνο ηνπ θαη ην γεγνλόο όηη έρνπλ 
εμνθιεζεί ηα παξαπάλσ ηηκνιόγηα, νπόηε δελ ζπληξέρεη πιένλ ν παξαπάλσ ιόγνο 
αλαθνπήο.  

Δπεηδή από ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ηδίσο α)από ηε 
ζύκβαζε θαη β)από ηα ηηκνιόγηα πνπ θέξνπλ ελππόγξαθε βεβαίσζε παξαιαβήο από 

αξκόδην ππάιιειν ηεο ΓΔΤΑΚ, ηα νπνία πξνζθνκίζζεθαλ από ηελ αηηνύζα ζην Γηθαζηήξην, 
πξνθύπηεη αθελόο όηη παξειήθζεζαλ θαλνληθώο θαη εκπξνζέζκσο ηα πσιεζέληα, ηα νπνία 
εγθαηαζηάζεθαλ από ηελ αληίδηθν θαη ιεηηνπξγνύλ θαλνληθώο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ γξαπηή δηακαξηπξία ηεο Τπεξεζίαο θαη αθεηέξνπ έρεη βεβαησζεί θαη 
αλαγλσξηζζεί εγγξάθσο ην ύςνο ηεο αμίσζεο ηεο αληηδίθνπ θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 

εμόθιεζεο, ήηνη 60 εκέξεο από ηελ έθδνζε θάζε ηηκνινγίνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη ην 
ιεμηπξόζεζκν ηεο νθεηιήο θαη ε ππεξεκεξία ηεο απαίηεζεο. Καηά ζπλέπεηα ε ΓΔΤΑΚ 
νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ πξνκεζεύηξηα ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα  όπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

Γηαηαγή Πιεξσκήο κεησκέλν θαηά ην πνζό ησλ 3.844,00 επξώ, ην νπνίν αλαγλώξηζε κεηά 
ηελ έθδνζε ηεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο όηη ηεο έρεη εμνθιεζεί. Δπίζεο ε ΓΔΤΑΚ νθείιεη λα 

θαηαβάιεη θαη ηα λόκηκα παξεπόκελα θνλδύιηα ηόθσλ θαη δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζηα νπνία 
εμαλαγθάζζεθε λα ππνβιεζεί ε αηηνύζα, γη΄απηό ε αμίσζε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 
λόκηκε θαη βάζηκε, ζα πξέπεη δε λα εμνθιεζεί ε πσιήηξηα, θαζόηη ηπγράλεη ππνρξεσηηθή 

δαπάλε θαη΄αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 158, παξ.1, ζηνηρείν ηζη' 
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Ν.3463/2006 θαη δύλαηαη λνκίκσο λα επηδηθαζζεί ε απαίηεζε ζηε δηθαηνύρν από ηα 
Γηθαζηήξηα. 

Δπίζεο δελ δηαπηζηώζεθε θαλέλα λνκηθό ή πξαγκαηηθό ζθάικα, είηε ηεο Γηαηαγήο 
Πιεξσκήο, είηε ηεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε, -πιελ ηεο σο άλσ  πξνγελέζηεξεο 

εμόθιεζεο ηξηώλ ηηκνινγίσλ, πνπ έρεη αλαγλσξίζεη εγγξάθσο ν αληίδηθνο-  ζηα νπνία ζα 
κπνξνύζε λα ζηεξηρζεί βάζηκα κία αλαθνπή, θαζώο αθόκε θαη ε θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηα 
Γηθαζηεξίσλ Θεζζαινλίθεο πξνθύπηεη όρη κόλν από ην ζπλδπαζκό ησλ άξζξσλ 33 ΚΠνιΓ 

θαη 321 ΑΚ, αιιά κε ξεηή παξέθηαζε αξκνδηόηεηνο όπσο πξνθύπηεη βάζεη ζρεηηθήο 
αλαθνξάο επί ηνπ ζώκαηνο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί θαη παξαιεθζεί από ηελ 

Τπεξεζία ρσξίο δηαηήξεζε επηθύιαμεο.  
Δπεηδή βάζεη ησλ αλσηέξσ δεν σθίζηαηαι κανείς βάζιμος λόγος για άζκηζη 

ανακοπής εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

επίδνζε ηεο Γηαηαγήο πιεξσκήο (άξζξν 633 ΚΠνιΓ), ε δε αλαθνπή πνπ ελδερνκέλσο 
απνθαζηζζεί λα αζθεζεί, εκηιμώ μεηά βεβαιόηηηος όηι ότι μόνο δεν θα εσδοκιμήζει, 

αθνύ ε αηηία έθδνζεο ηεο Γηαηαγήο πιεξσκήο είλαη αιεζήο, απνδεηθλύεηαη από ηα 
πξναλαθεξόκελα έγγξαθα θαη είλαη βεβαία θαη εθθαζαξηζκέλε, αιιά θα επιθέρει ζηην 
ηηηηθείζα ΔΕΥΑΚιλκίς πρόζθεηη οικονομική επιβάρσνζη με επιβολή νέας 

δικαζηικής δαπάνης και διόγκωζη ηων νομίμων ηόκων.  Δπίζεο πξέπεη λα 
ζπλεθηηκάηαη όηη ε Γηαηαγή Πιεξσκήο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό, νπόηε παξά ηελ 

ελδερόκελε άζθεζε αλαθνπήο, ε αληίδηθνο δύλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηζπεύζεη 
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, επηβάιινληαο θαηάζρεζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΤΑΚ θαη 

ηδίσο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Πξνβιέπεηαη κελ ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαζηνιή 
εθηέιεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ  κέηξσλ, πιελ όκσο ην Γηθαζηήξην, 
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή εθηέιεζεο, νθείιεη λα εθηηκήζεη θαη΄αξράο ηε 

βαζηκόηεηα θαη πηζαλή επδνθίκεζε ηεο αλαθνπήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί βάζεη 
ησλ σο άλσ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπληζηνύλ πιήξε νκνινγία ηεο. Δάλ δελ 

αζθεζεί αλαθνπή εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο, ε αληίδηθνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
επαλαθνηλνπνηήζεη ηε Γηαηαγή Πιεξσκήο, νπόηε ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε, εθόζνλ 
απνθαζηζηεί άζθεζε αλαθνπήο, δελ ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα παξάιιειεο άζθεζεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο. 
Καηά ζπλέπεηα ε δεκία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηελ άζθεζε αλαθνπήο ζα είλαη αθόκε 

κεγαιύηεξε, ηόζν από νηθνλνκηθήο απόςεσο κε ηελ επηπιένλ επηβάξπλζε κε ζεκαληηθά 
έμνδα εθηέιεζεο θαη δπζιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο, όζν θαη 
δπζθεκηζηηθή γηα ην θύξνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπόηεηά ηεο. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο, ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζεη εάλ ζα αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο ππ΄ αξ. 4931/2018 Γηαηαγήο Πιεξσκήο 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο ησλ 15 
εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο Γηαηαγήο ή εάλ ζα παξαηηεζεί ε Δπηρείξεζε από 
ηελ άζθεζή ηεο θαη΄εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηνο. 

Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε άζθεζε αλαθνπήο αληίζεηα πξνο ηελ 
αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηώο νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο ζα 

ζηεξηρζεί, άιισο δελ ζα είλαη εθηθηό λα εθηειεζζεί ε εληνιή, κε θίλδπλν απώιεηαο ηεο 
ζύληνκεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαθνπήο, πιένλ ηεο ζπλδξνκήο πηζαλήο ζπθνθαληηθήο 
δπζθήκηζεο ζηελ ελδερόκελε απόθαζε άζθεζεο αλαθνπήο κε ακθηζβήηεζε ηεο 

παξαιαβήο ησλ επηδίθσλ, παξά ηηο αληηζέηνπ πεξηερνκέλνπ ππεξεζηαθέο πηζηνπνηήζεηο κε 
ηηο ππνγξαθέο επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ήδε έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην Γηθαζηήξην. 

 
Η παξνύζα απνηειεί γλώκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδόκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη 

ζηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δύλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ ΓΔΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκόζην έγγξαθν 
θαζώο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, γη΄απηό θαη δελ δύλαηαη λα 

ρνξεγεζεί ζε ηδηώηε.   
Δάλ παξόια ηαύηα, δεκνζηεπζεί ή βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιόγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ 

πξνζώπνπ, απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ρξήζε ηεο είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθώο, ρσξίο ηε 

γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 
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ν Ννκηθόο ύκβνπινο 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο 

 
 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 

ΓΙΚΗΓΟΡΟ 

                                                
 
                                                                                   

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 
 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθωλα 

 Τελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο Σηακάηηνπ Καληαξηδή. 
 

 Τελ παξαίηεζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο από ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο κε αξηζκό 4931/2018 
απόθαζεο ηνπ κνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 
 

 Τελ θαηαβνιή ζηελ επηρείξεζε «. ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ» κε ΑΦΜ 094490579, ΓΟΥ: Κηιθίο ηνπ 
επηδηθαζζέληνο πνζνύ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 7-99/05-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 
ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αλαζηαζηάδοσ Διέλε  

 


