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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:      20-02-2020 
       

     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:               3051 
        

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 1ης/12-2-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

      (Ορθή Επανάληψη  

ως προς το όνομα του Γραμματέως) 

   Αριθμ. Απoφ.  3/2020                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για 

καθορισμό του περιεχομένου 
της πράξης προκήρυξης 

επιλογής του Συμπαραστάτη 
του δημότη και της 

επιχείρησης (αρ.77 του 
Ν.3852/2010), στον Δήμο 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 
Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός 

Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

έπειτα από την υπ’ αριθμόν 2282/07.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (19). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη Μελπομένη, 7) 

Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) Πίντζου Ελισάβετ, 

11) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 12) Αδάμος Γεώργιος 13) Στρατουδάκης Ιωάννης, 
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14) Κοφινάς Κων/νος, 15) Πολίτης Ιωάννης, 16) Λαδά Γιαννούλα, 17) Δρίτσας 

Χρήστος, 18) Πανουργιάς Νικόλαος, 19) Συλλελόγλου Ανδρέας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Χρυσάφης Σταύρος, 

4) Γιαννάκης Γεώργιος, 5) Κουβέλης Αλέξανδρος, 6) Σταμπέλος Θεοφάνης, 7) 

Μπρίτσας Χρήστος, 8) Νάσσου Φωτεινή. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Δράκου Δήμητρα, Μπρίτσας Χρήστος και Νάσσου Φωτεινή.  

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.  

Προ της εκφωνήσεως του 21ου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, Αδάμος Γεώργιος, Νάσσου Φωτεινή και Δράκου Δήμητρα. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ.Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής:  

Σύμφωνα με την υπ’αρ.1 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 

661/07-01-20, «…οι Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, 

ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη. Ο νομοθέτης 

προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο 

(2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι 

η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, 

λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 20112 

και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των 

πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη 

διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή 

του στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις. Η διαδικασία επιλογής του 

Συμπαραστάτη ξεκινά από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που δύναται να 

καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπόμενης στο νόμο προκήρυξης ή από 

την προκήρυξη - σε περίπτωση μη έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει κατά 

τον χρόνο ολοκλήρωσης της επιλογής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση 

των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια 

πληρεξουσίου δικηγόρου. 1. Πράξη προκήρυξης i. Περιεχόμενο προκήρυξης Παρά το 

γεγονός ότι δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, κρίνεται πρόσφορο το Δημοτικό 
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Συμβούλιο να συνέρχεται, προκειμένου να λάβει απόφαση για το περιεχόμενο της 

πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη. Η προκήρυξη φέρει ένα ελάχιστο 

περιεχόμενο, παρέχοντας στο ευρύ κοινό τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στην παρ. 

1 και στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.3852/2010, σχετικά με: α) τις ιδιότητες που 

αποτελούν κώλυμα ή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη, β) τον 

χρόνο υποβολής της δήλωσης υποψηφιότητας, γ) τη διαδικασία επιλογής, δ) τη 

δημοσιότητα της προκήρυξης και ε) την προβλεπόμενη στο νόμο θητεία του 

Συμπαραστάτη. H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται, εκ του νόμου, και 

συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Ως εκ τούτου στην προκήρυξη θα 

πρέπει να γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία υποβολής 

υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία 

και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, στην απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης ή στην 

προκήρυξη μπορούν να αναγράφονται και κριτήρια που κρίνονται ικανά να 

εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου 

κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης. ii. Χαρακτηριστικά πράξης 

Προκήρυξης Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης εκδίδεται από τον Δήμαρχο. Η 

προκήρυξη, ως κανονιστική πράξη: α) δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με αναγραφή 

ολόκληρου του κειμένου, στο δημοτικό κατάστημα3 , β) αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του δήμου4 και γ) αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» 

5. Η ισχύς της προκήρυξης συναρτάται, αναγκαίως, και καταλαμβάνει και τις δύο 

ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην 

παρ.2 του άρθρου 77 του ν.3852/2010. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο 

εκ του νόμου προβλεπόμενες συνεδριάσεις, εκδίδεται νέα προκήρυξη. 2. Πρόσκληση 

Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου…». 

Ως εκ τούτου, προτείνεται το κάτωθι κείμενο ως περιεχόμενο της πράξης 

προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη:  

Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής 

“Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 
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του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με 

τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο 

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί 

αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του 

Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 

του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. 

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών 

ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του 

προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να 

επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις 

ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. 

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της 

Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως 

ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, 

καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος  

όροφος Δημαρχειακού Μεγάρου, μέχρι τις και ώρα 14.00μ.μ.. 

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα 

περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο 

άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 

4555/2018. 

Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, 

υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου. 

Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα 

ολοκληρωθεί στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την                      

Φεβρουαρίου του 2020 με την προβλεπόμενη ψηφοφορία. 
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Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-

14:00, από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κολιαβασίλη Νικόλαο στο 

τηλέφωνο 22990 20158.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου και στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(ακολουθεί υπογραφή) 

 

        Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, το αρ.77 του Ν.3852/2010, την υπ’αρ.1 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 661/07-01-20 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό του περιεχομένου της πράξης προκήρυξης επιλογής 

του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (αρ.77 του Ν.3852/2010), στον 

Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως εξής: 

Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

 

Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής 

“Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 

του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με 

τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο 

εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί 

αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του 

Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 

του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. 

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών 

ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του 

προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να 
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επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις 

ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. 

 

 

 

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της 

Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως 

ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, 

καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος  

όροφος Δημαρχειακού Μεγάρου, μέχρι τις και ώρα 14.00μ.μ.. 

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα 

περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο 

άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 

4555/2018. 

Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, 

υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου. 

Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα 

ολοκληρωθεί στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την                      

Φεβρουαρίου του 2020 με την προβλεπόμενη ψηφοφορία. 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-

14:00, από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κολιαβασίλη Νικόλαο στο 

τηλέφωνο 22990 20158.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου και στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(ακολουθεί υπογραφή) 
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 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζει. 

          Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2020. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
   
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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