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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                        

                                                                     
                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                 Από το πρακτικό της με αριθ. 10/2020                 Σύμη, 11.06.2020 

           Τακτικής Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης     Αριθμ. Πρωτ. 1804 
 

 
Αριθ. Απόφασης  57/2020     

       Περίληψη 
 

Έγκριση πρωτοκόλλου αδελφοποίησης Δήμου Σύμης  με το 

δήμο Κηθύρων  

Σύμη, και στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος, σήμερα την 09η  του μήνα  Ιουνίου του Έτους 2020, 

ημέρα Τρίτη , συνήλθε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύμης, 

ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.  1703/04-06-2020  πρόσκληση της  Προέδρου κας Σεβαστής Λούπη, η οποία 

δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του 

άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 

55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  και την 

εγκύκλιο αρ 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 

Στη δια περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου  συμμετείχαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των 

παρατάξεων του Δήμου που αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο ήτοι: 

Παρίσταται δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών  

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον  τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την  

εγκύκλιο αρ 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 καθόσον επί δεκαεπτά (17) Δημοτικών συμβούλων συναινούν με τη δια 

περιφορές διαδικασία οι δεκαεπτά (17), η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  προχώρησε στη λήψη απόφασης.  

 

ΣΥΝΝΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΧΟΝΤΕΣ 

1. Λούπη Σεβαστή, Πρόεδρος  1. Ουδείς  

2. Τσίγκος Γεώργιος , Γραμματέας 2.  

3. Μακράκης Χρυσοβαλάντης, Αντιπρόεδρος  3.  

4. Τσουβαλλάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 4.  

5. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος 5.  

6. Γρύλλης Νικήτας, Αντιδήμαρχος 6.  

7. Χάσκας Ηλίας –Πανορμίτης, Μέλος 7.  

8. Τσαουσέλλης Μιχαήλ, Μέλος 8.  

9. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Μέλος 9.  

10. Κουμεντάκος Βασίλειος , Μέλος 10.  

11. Τσαβαρής  Βασίλειος, Μέλος 11.  

12. Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος 12.  

13. Κρητικού Μαρία, Μέλος 13.  

14. Παπανικολάου Χρυσοβαλάντης, Μέλος 14.  

15. Τσαβαρής Ηλίας , Μέλος 15.  

16. Παραής Νικόλαος,  Μέλος 16.  

17. Πέτρου Πανορμίτης,  Μέλος 17.  

ΑΔΑ: 6ΨΚΣΩΗΠ-Β58



 

2 

Θέμα 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου αδελφοποίησης Δήμου Σύμης  με το Δήμο Κηθύρων ». 

  Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου  ηλεκτρονικά -με e-mail για όλα τα θέματα της Τακτικής Δια  

περιφοράς  συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου 6 θεμάτων: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006 «Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να προβαίνει σε 

πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο 

ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών 

και κοινωνικών σχέσεων.  ..» 

και παρουσίασε την σχετική με το θέμα εισήγηση του αντιδημάρχου Νικήτα Γρύλλη   

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Σχετικά με την Αδελφοποίησης του Δήμου Σύμης με το Δήμο Κυθήρων 
Συντάκτης: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΥΜΗΣ  ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 
ΣΧΕΤ:   
α) η υπ΄αριθμ. 32/2020  (ΑΔΑ: 94Ψ9ΩΛΨ-ΝΞΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 
περί: «Έγκριση Αδελφοποίησης  Δήμου Κυθήρων με το Δήμο Σύμης». 
β) η υπ΄αριθμ. 31/2020  (ΑΔΑ: ΨΠ3ΚΩΗΠ-0ΨΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης 
περί: «Έναρξη διαδικασιών για την Αδελφοποίηση  με το Δήμου Κυθήρων». 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006 «Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να 
προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της 
Χώρας στο πλαίσιο ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, 
πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. ..»   
 
Ο Δήμος Κυθήρων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4911/20-11-2019 επιστολή του πρότεινε την έναρξη της 
διαδικασίας αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Σύμης με τον Δήμο Κυθήρων. Το 2020 συμπληρώνονται 120 
χρόνια από την ανακάλυψη του εμβληματικού Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Ήταν Μεγάλη Τρίτη του 1900 όταν 
σφουγγαράδες από τη Σύμη ανακάλυψαν τυχαία στο βυθό της θάλασσας των Αντικυθήρων ένα αρχαίο 
ναυάγιο που έμελλε να καταστεί εμβληματικό λόγω της μοναδικότητας και σπουδαιότητας του φορτίου του, 
αλλά και από το γεγονός ότι με την ανέλκυση αυτή ουσιαστικά γεννήθηκε η ενάλια αρχαιολογία.  
 
Η περιγραφή των Σαμιακών δυτών στο ημερολόγιο της ανέλκυσης των ετών 1900-1901 μας 
συγκινεί ακόμα και σήμερα:  
«Εσπέρας της Πέμπτης, 8 Φεβρουαρίου 1901, ώρα 9 Εφθάσαμεν εν τω λιμένι Ποταμώ Αντικυθήρων περί ώραν 
5ην μ.μ. Εύρομεν εκεί τους φιλοπάτριδας τους τιμίους Συμαίους. Δεν γνωρίζω τι επώνυμον να δώσω εις τον 
χαρακτήρα των, χαρακτήρα, δια τον οποίον και αυταπάρνησις και αφιλοκέρδεια και αυτοθυσία είναι λέξεις 
ανεπαρκείς και ωχραί.  
 
Εν τη χώρα, όπου η απεμπόλησης των αρχαίων κειμηλίων έχει άνανθη εις επιστήμην και επάγγελμα, είναι 
ακατάληπτος των αγαθών νησιωτών η φιλοπατρία, οι οποίοι όχι μόνον ολόκληρον αδέσπο τον αρχαιολογικών 
θησαυρών κατέδειξαν, αλλά και με μόχθους και κινδύνους, των οποίων την φρίκην τίποτε δεν δύναται να 
περιγράψη, αποσπούν από βάθους μέχρι 35 οργυιών και προσφέρουν εις το Έθνος. 
 
 Μόνον τον μικρόν εκείνον χάλκινον κεχηνότα, τον αδέσποτον εν τω βυθώ του πελάγους, όπως οι σπόγγοι, 
εάν επώλουν εις το εξωτερικόν, θα ήρκει να απαλλαγούν το υπόλοιπον του βίου των, των βασάνων και των 
κινδύνων του φοβερωτέρου των επαγγελμάτων, εκ των οποίων οι οδόντες του καρχαρίου δεν είναι ο 
τρομερότερος, απέναντι των αιμορραγιών του εγκεφάλου και νωτιαίου, των κεραυνοβόλων εν τω βυθώ 
αποπληξιών και της γενικής παραλύσεως. 
 
 Είναι όλοι φυσιογνωμίαι άδολαι, ειλικρινείς, ανδρικαί, κεραμόχροοι μορφαί, τας οποίας έψησεν η άλμη και ο 
ήλιος. Παραδίδω τα άσημα των μετριοφρόνων τούτων ηρώων ονόματα εις την δημοσίαν συμπάθειαν. Είθε 
πάντοτε τόσον έντιμα ονόματα να ηξιούντο της αναγραφής εν τω τύπω».  
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Σήμερα, 120 χρόνια μετά, ο Δήμος Κυθήρων και η Περιφέρεια Αττικής τιμούν τους Συμιακούς σφουγγαράδες 
με την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς μνημείου στα Αντικύθηρα, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 
2020. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Ομάδες Έρευνας του Μηχανισμού και του Ναυαγίου των Αντικυθήρων 
και τους χορηγούς, προγραμματίζονται για το 2020 σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων για να 
τιμηθεί η συμπλήρωση 120 ετών από την ανεύρεση του Ναυαγίου και τη συνακόλουθη πρώτη ενάλια 
αρχαιολογική έρευνα παγκοσμίως. 
 
 Στις εκδηλώσεις αυτές κομβική θέση πρέπει να έχει η επίσημη αδελφοποίηση των Δήμων Σύμης και Κυθήρων, 
που συνδέονται τόσο ισχυρά και ενώνονται – θα έλεγε κανείς – στα νερά της θάλασσας των Αντικυθήρων, εκεί 
που οι Συμιακοί σφουγγαράδες διακινδύνεψαν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για να φέρουν στην επιφάνεια 
τους θησαυρούς του Ναυαγίου.  
Ένας μάλιστα έχασε τη ζωή του κατά την ανέλκυση και δύο έμειναν διά βίου παράλυτοι λόγω της νόσου των 
δυτών. 
 
Κατόπιν των προαναφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του  

3463/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο Σύμης με την αριθμ 31/2020 ενέκρινε την αδελφοποίηση του Δήμου Σύμης 

με τον Δήμο Κυθήρων. 

 
καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 να εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης. 
 να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων ενεργειών, την 

υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης». 
 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
                                                  ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ       ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
Για αδελφοποίηση και συνεργασία 

 

 
Σήμερα, …………………….2020, στ…………………., ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ελευθέριος Παπακολοδούκας, 

εκπροσωπώντας τον Δήμο Σύμης, σε συνέχεια της με αρ. 31/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου 

και ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κυθήρων, σε συνέχεια της 

με αρ. 32/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  

Συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συμφωνούμε, μετά και από τις αποφάσεις των 

Δημοτικών μας Συμβουλίων, την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη αδελφικών δεσμών μεταξύ των 

δύο Δήμων, με την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και επισκέψεων στους τομείς του πολιτισμού, του 

αθλητισμού, του τουρισμού, της κοινωνικής ζωής καθώς και τη διεύρυνση και σε άλλους τομείς των νησιών 

μας. Ενδεικτικές δράσεις, στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας είναι: 

  Ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των Δήμων και τοπικών οργανώσεων για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα προβολής πολιτισμού και τουρισμού, οργάνωση εκθέσεων 

και άλλα συναφή  

 Ανταλλαγές επισκέψεων τοπικών μουσικοχορευτικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων στο πλαίσιο 

διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων, προετοιμασίας ή και συμμετοχής με σκοπό την προαγωγή της λαϊκής 

παράδοσης και της εμβάθυνσης των δεσμών μεταξύ των κατοίκων των δύο Δήμων 

  Ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπευτικών ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο του πολιτισμού και 

τουρισμού  

Στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας θα καταρτίζεται κατ΄ έτος, ετήσιο πλάνο 

δραστηριοτήτων το οποίο θα εγκρίνεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. Επίσης, στους διαδικτυακούς 
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τόπους των δύο Δήμων, θα καταχωρούνται ανακοινώσεις και πληροφορίες για όλες τις 

πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες, καθώς επίσης θα μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις 

για μελλοντικές εκδηλώσεις και συνεργασίες.  

Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, καθώς και ο συντονισμός, η 

αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές αδελφοποίησης, οι οποίες θα 

μπορούν να συσταθούν για το σκοπό αυτό σε κάθε Δήμο. 

Η συμφωνία αυτή ισχύει από την υπογραφή της και για αόριστο χρόνο και θα λήξει μόνο ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τούτο εγγράφως. 

 ……….., ……………………………….. 2020  

Ο Δήμαρχος Σύμης      Ο Δήμαρχος Κυθήρων 

 Ελευθέριος Παπακαλοδούκας     Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 

 

 

 

 

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΠΡΩΤΑ.ΣΥ Αγαπητός Σκιαθίτης αναφέρει: «Εγκρίνουμε την έγκριση 
πρωτοκόλλου αδελφοποίησης του δήμου Σύμης με τον δήμο Κυθήρων. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία 
τον Δήμαρχο Κυθήρων, ώστε να ξεκινήσει μια όμορφη συνεργασία. Πρέπει και εμείς σαν δήμος, να 
αναδείξουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία, το ναυάγιο των Αντικυθήρων, μέσα από αντίγραφα αυτού του 
αρχαίου τέχνεργου, το οποίο λειτουργούσε ως αναλογικός μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών 
παρατηρήσεων και να κοσμεί το ΝΕΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ και όχι μόνο». 
Με τα ανωτέρω συμφωνούν  οι Κρητικού Μαρία, Μακράκης Χρυσοβαλάντης, Παπανικολάου Χρυσοβαλάντης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλίας Τσαβαρής και Γεώργιος Τσίγκος της παράταξης ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  ΣΥΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 
αναφέρουν: «Εγκρίνουμε: 
1: να δημιουργηθεί αντίγραφο του μηχανισμού και να τοποθετηθεί στο νέο ναυτικό μουσείο 
2 : να δημιουργηθεί ένα μνημείο σε σημείο του νησιού γενικά για τους σφουγγαράδες αλλά και με τα 
συγκεκριμένα ονόματα αυτων που βρήκαν τον μηχανισμό 
3: την δημιουργία μιας ημερίδας με το όνομα  πχ. μηχανισμός των Αντικυθήρων από την Σύμη.... στα 
Αντικύθηρα που θα διεξάγεται κάθε χρόνο εναλλάξ σε Σύμη και Αντικύθηρα με θέματα που θα αφορούν τη 
ναυτική παράδοση τον μηχανισμό και τα λοιπά, στα πλαίσια του festival και με εκλεκτούς προσκεκλημένους , 
έτσι θα δημιουργήσουμε και ένα άλλο κοινό που θα επισκέπτεται το νησί μας. 

4 να προτείνετε και να έρθετε σε μία συμφωνία αν μπορεί σε ένδειξη τιμής ο κάθε συμιακός να επισκέπτεται 
δωρεάν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα όπου βρίσκεται ο μηχανισμός. 

5:  να καθιερωθεί κάθε χρόνο μία διδακτική εκδρομή σε μία τάξη στους μαθητές της πρώτης τάξης του 
Λυκείου στην Αθήνα για επίσκεψη και ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών μαθαίνοντας την ιστορία 
του μηχανισμού με έξοδα του δήμου. 

6: δημιουργία ενός βίντεο σε μία ειδική αίθουσα μαζί με το αντίγραφο του μηχανισμού στο νέο ναυτικό 
μουσείο όπου θα περιγράφεται η ιστορία του μηχανισμού , και γενικά της ναυτικής παράδοσης του νησιού». 

 
 Το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια περιφοράς ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία και μετά 

την συγκέντρωση της ψήφου ενός εκάστου εκ των συμμετεχόντων μελών του με τη χρήση μέσων 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Το άρθρο 184 Ν.4365/2019  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)  

3. Την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  

4. Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020) 

 5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020  

6. Το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία 1), 2), 3), 4) και 5) 

διατάξεις  

7. Το Νόμο 3463/2006,  

8. Το Νόμο 3852/2010, 

 9. Το Νόμο 4555/2018,  

10.την εγκύκλιο αρ 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης. 

2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.  Ελεύθεριο Παπακαλοδούκα να αναλάβει τον συντονισμό των 

προαπαιτούμενων ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του 

Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.  

Τα διαδικαστικά της τελετής αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Σύμης μετά την λήξη των 

ειδικών απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2020  . 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Η Πρόεδρος του Δ Σ                                                                                     Τα Μέλη 
ΛΟΥΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ                                                           υπ. Τσουβαλλάς Ιωάννης 

                                                                                      υπ. Χάσκας Ηλίας- Πανορμίτης 

                              υπ. Γρύλλης Νικήτας 
                              υπ. Τσαβαρής Βασίλειος 

                              υπ .Παραής Νικόλαος 
                              υπ. Δερμιτζάκης  Φίλιππος 

                                                                                      υπ.Τσαουσέλλης Μιχαήλ 

     υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος 
     υπ Κουμεντάκος Βασίλειος  

υπ. Σκιαθίτης Αγαπητός                                                         
υπ. Μακράκης Χρυσοβαλάντης  

                              υπ Παπανικολάου Χρυσοβαλάντης  
                              υπ. Κρητικού Μαρία   

                              υπ. Τσαβαρής  Ηλίας 

                                                                                      υπ. Πέτρου Πανορμίτης  
Ακριβές Απόσπασμα      

Η Πρόεδρος του συμβουλίου                                                         Ο Γραμματέας  
                              ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΨΚΣΩΗΠ-Β58
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