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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 1/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 2/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) πξνϋπνινγηζκνύ θαη β) Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020.
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 17:00
ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από
ην άξζξν 189 ηνπ λ.4555/2018 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.4623/2019.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλόπνπινο, 31)
Α.Μαξθνύιεο, 32) Κ.Σξνρόπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36) Α.πκεσλίδνπ, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Παπά, Γ.Σζηινγηάλλεο,
Ζ.Καξακήηζνο

Α.

Σζαπξάλεο,

Η.ηδεξόπνπινο,

Α.Καξαβαζίιεο,

Η.Καξαγηάλλεο,

Κ.Βύδαο,

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Η.Υεηκώλαο, Υ. Σζαλαζίδεο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 15-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ
ηπιηαλνύ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε όηη, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ
167/23.07.2013/η. Α΄), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ην
άξζξν 12 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηεο ΚΤΑ νηθ. 55905/29-07-2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019/ η. Β΄),
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηελ αξηζκ. 340/2019 απόθαζε, θαηάξηηζε ην ζρέδην ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, ην νπνίν ελζσκαηώζεθε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πξνθεηκέλνπ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α.,
λα παξάζρεη ηε γλώκε ηνπ επ’ απηνύ κε βάζε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη κε απόθαζή ηνπ.
ηε γλώκε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνζά πνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ είλαη
αλαγθαίν λα εγγξάςεη ζε επηκέξνπο θσδηθνύο ή νκάδεο θσδηθώλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, ώζηε απηόο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθόο. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ παξέρεη
νδεγίεο γηα ηελ αλάινγε δηακόξθσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε θαη
ππνρξεσηηθά ζπλνδεύεηαη από ηελ γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη από αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηπρόλ
πξνζαξκνγέο πνπ επήιζαλ ζην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
ύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 44/10-01-2020 Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο
Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020, ε
νπνία επηζπλάπηεηαη, ν πξνϋπνινγηζκόο είλαη ηζνζθειηζκέλνο αιιά δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηηο
νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ 55905/29-07-2019 (Β΄3054).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξάβαζε νδεγίαο ηεο ΚΤΑ νθείιεηαη ζε:
1) Πίλαθαο Β - Κξηηήξην 7: ην ζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ ζηνλ ΚΑΔ 4311 κε ηίηιν «ΚΑΠ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ Α/βάζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο»
εγγξάθεθε πνζό 895.560,00€ αληί ηνπ νξζνύ 895.400,00€.
2) Πίλαθαο Β – Κξηηήξην 14: ηνλ ΚΑΔ 0619δ «ΚΑΠ γηα ινηπνύο ζθνπνύο (εθηόο ησλ
αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ) εγγξάθεθε εθ παξαδξνκήο ε πίζησζε «Γαπάλεο γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ
κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ», αληί ηνπ νξζνύ πνπ είλαη ν ΚΑΔ 0619δ
θαη
3) Πίλαθαο Γ – Κξηηήξην 16: Σν πνζό ησλ εζόδσλ ηεο Οκάδαο Η ζην ζρέδην ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ήηαλ 7.686.721,00€ αληί ηνπ πνζνύ ησλ 7.582.000,09€ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία
ηεο ΚΤΑ, εκθαλίδεη δειαδή απόθιηζε πνζνύ -104.720,91€.
Οη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ησλ εγγξαθώλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έγηλαλ
ζύκθσλα κε ηε γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ
ηεο ΚΤΑ νηθ. 55905/29-07-2019.
Όπσο επηζεκαίλεηαη, ζηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ πνπ δόζεθαλ κε ηελ αξηζκ.
νηθ. 55905/29-07-2019 ΚΤΑ, νη νπνίεο ηαπηόρξνλα απνηέιεζαλ θξηηήξηα ηεο δηελεξγνύκελεο
αμηνιόγεζεο, ε πξνζαξκνγή ησλ εγγξαθώλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηα
πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία είλαη απνιύησο αλαγθαία, ώζηε θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί
από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε λα απνθεπρζεί ε αλαπνκπή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη λα
δηαζθαιηζηεί ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη ε επηθύξσζή ηνπ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.3/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα «Καηάξηηζε
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο
2020», αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηελ ΚΤΑ νηθ. 55905/29-07-2019 (ΦΔΚ
3054/29.07.2019/ η. Β΄), ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο
ησλ Ο.Σ.Α., ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ, θόξσλ
θαη δηθαησκάησλ γηα ην έηνο 2020, δηακόξθσζε θαη ζπλέηαμε ην ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο 2020.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ππνβάιινπκε ην ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020
αλακνξθσκέλν ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θαινύκε ην Γεκνηηθό
πκβνύιην λα απνθαζίζεη:
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A) Γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020, ν νπνίνο
δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
 ύλνιν Δζόδσλ: 45.344.505,26€
 ύλνιν Δμόδσλ: 45.113.403,13€
 Απνζεκαηηθό:
231.102,13€
B) Γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο έηνπο 2020.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο θαηαρσξήζεθε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην νπνίν εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ» κε επηθεθαιήο ηνλ Α.Μαξθνύιε;
Τπέξ ηεο πξόηαζεο απηήο ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο,
.ηνπγηάλλνο, Κ.Σξνρόπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ. επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. ςήθηζαλ είθνζη ελληά (29) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο,
Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Γεκεξηδίδεο, Γ.Ράιιε, Α.πκεσλίδνπ,
Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο, Γ.Γνπιηίδεο.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 15-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ ηπιηαλνύ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 9/2019 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 340/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθε ην
ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ. Βέξνηαο έηνπο 2020.
4.- Σν κε αξ. πξση. 44/10-1-2020 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ
ΟΣΑ
5.- Σελ ππ’ αξηζ. 3/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθε ν
πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.)
έηνπο 2020 αληίζηνηρα.
6.- Σν κε αξ. πξση. 895/16-1-2020 έγγξαθν ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ» κε επηθεθαιήο ηνλ Α.Μαξθνύιε
7.- Σν από 17-1-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
8.- Σηο απόςεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, όπσο απηέο αλαπηύρζεθαλ ζηε
ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο.
9.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
10.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4172/2013, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν
189 ηνπ λ.4555/2018 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.4623/2019, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010
(Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ
67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζ. νηθ.
55905/29-7-2019 Κ.Τ.Α.
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Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Φεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020, ν νπνίνο
παξνπζηάδεη ζύλνιν εζόδσλ €45.344.505,26, ζύλνιν εμόδσλ €45.113.403,13 θαη απνζεκαηηθό
€231.102,13, ζύκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πίλαθα πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζπλνδεύεη ηελ
παξνύζα απόθαζε.
Β) Δγθξίλεη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020,
όπσο απηό θαηαξηίζηεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζπλνδεύεη ηελ απόθαζε απηή.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 2 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Α.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 21-1-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

