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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/21-6-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 149/2017 
Περί διαγραφής χρεών διαφόρων 

οφειλετών του ∆ήµου. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 21 Ιουνίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10167/16-6-2017. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Καστάνη Αικατερίνη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης 

∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων . Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Παπαλευθέρης Ελευθ 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Κόττας Βασίλειος 

Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης --------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 144/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κολάτας Ιωάννης 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 148/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
…………………………………………………………………………………………….... 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου τις κάτωθι 
εισηγήσεις: 
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1. Την υπ’ αριθ. 2236/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              
κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής:  

   ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 της Ζωγράφου Ειρήνης του Παναγιώτη 

προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

  Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής δικαιώµατος 

σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 476/16913/29-09-2016 

απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει διαγραφή του 

χρηµατικού ποσού των 189,00 €  από την κ. Ζωγράφου Ειρήνη του Παναγιώτη που αφορά 

το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα λογαριασµό αποχέτευσης 

διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα µε την τεχνική υπηρεσία 

αυτό είναι εικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 96082). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 
2. Την υπ’ αριθ. 2238/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              

κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 της κ. Σταυροπούλου Ευγενίας του 

Σωτηρίου προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 189,00 €  από την κ. Σταυροπούλου Ευγενία 

του Σωτηρίου που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 96065). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

  

3. Την υπ’ αριθ. 2239/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              
κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 του Κάρκα Νικόλαου του Ιωάννη  προς το 

∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 189,00 €  από τον κ. Κάρκα Νικόλαο του 

Ιωάννη που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 544). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 

4. Την υπ’ αριθ. 2242/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              
κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 

     ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 της κ. Λιούλη Αλεξάνδρας του Φίλιππα  

προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 378,00 €  από τη Λιούλη Αλεξάνδρα του 

Φίλιππα που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 99059). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 
5. Την υπ’ αριθ. 2244/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              

κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 
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   ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 του κ. Γρηγοριάδη ∆ηµήτριου του 

Μπακράτ  προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 756,00 €  από τον κ.Γρηγοριάδη ∆ηµήτριο του 

Μπακράτ που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 83075). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 
6. Την υπ’ αριθ. 2252/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              

κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 του κ. Νικολαράκου Βασίλειου του 

Παναγιώτη προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 756,00 €  από τον κ. Νικολαράκο Βασίλειο του 

Παναγιώτη που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 80478). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 
7. Την υπ’ αριθ. 2253/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              

κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 
     ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 του Καστάνη Αλέξανδρου του 

Κυριάκου  προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

    Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 189,00 €  από τον κ.Καστάνη Αλέξανδρο του 

Κυριάκου που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 32310). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 
8. Την υπ’ αριθ. 2255/9-2-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας              

κ. Πολυχρόνη Ιερόθεου, η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 17403/9-9-2015 του κ. Παναγόπουλου Ιωάννη του 

Αποστόλου  προς το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

   Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής  διεκπεραίωσης ενστάσεων Πληρωµής 

δικαιώµατος σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάµου (υπ΄αριθµ 

476/16913/29-09-2016 απόφαση δηµάρχου) στις 25-10-2016 διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 

γίνει διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 378,00 €  από τον Παναγόπουλο Ιωάννη του 

Αποστόλου που αφορά το τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποχέτευσης διότι επιθυµεί µία σύνδεση από την οδό Σόλωνος και σύµφωνα 

µε την τεχνική υπηρεσία αυτό είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί  . (κωδ.οφειλ. 99058). 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Απόσπασµα κτηµατολογίου -  Τοπογραφικό 

 

9. Την υπ’ αριθ. 8371/16-5-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου µας κας. Ελένη Τρύπου - Μπότση, η 
οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: <Η υπ’ αριθµ. αίτηση 8307/16-5-2017 του γραφείου οικονοµικών θεµάτων  προς 

το ∆.Σ ∆ήµου Μεγαρέων  > 

Μετά από έλεγχο του µη αυτοτελούς γραφείου οικονοµικών θεµάτων ο οποίος  στηρίζεται 

στην αυτοψία του υδραυλικού διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει διαγραφή του χρηµατικού 

ποσού των 140,48 € συν τις προσαυξήσεις από την κ. Πάτσου Μαρία (κατάλογος  Γ΄ 

τρίµηνο 2016) που αφορά το τέλος τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώµατα ύδρευσης και 

συγκεκριµένα λογαριασµό ύδρευσης , λόγω λάθους καταµέτρησης από τους υπαλλήλους ( 

κωδ.οφειλ. 86308) 

(Αρχικό ποσό :154,91 € , ∆ιαγραφή 132,48 € , Πληρωτέο ποσό 22,43 €) 
Συνηµµένα : Αίτηση -  Αυτοψία  

 
10. Την υπ’ αριθ. 9911/12-6-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου µας κας. Ελένη Τρύπου - Μπότση, η 
οποία έχει ως εξής: 

 ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικό κατάλογο. 
       Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’αριθµ. 18288/25-10-2016 αίτηση. 

2. Το υπ’αριθµ. 18626/1-11-2016 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων προς την 

∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων. 

3. Το υπ’αριθµ. 6307/10-4-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων προς την Οικονοµική Υπηρεσία, µε 

επισυναπτόµενο το υπ’αριθµ. 18288/2016/20-3-2017 απαντητικό έγγραφο.  

           Εισηγούµαστε:   

           Την διαγραφή του χρηµατικού ποσού των 101,00 € πλέον προσαυξήσεων, από τον 

χρηµατικό κατάλογο 2015-3
ος

 (ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-2014), µε το οποίο χρεώθηκε για το τέλος 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ ο κος Μανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, διότι το ποσό 

αυτό αναλογεί στην  κατηγορία τάφου Β/Α (µε 101,00 €) , αντί της κατηγορίας Β/Β (µε 

51,00 €), στην οποία εντάσσεται εν λόγω τάφος, σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. 18288/2016/20-

3-2017 απαντητικό έγγραφο  της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Πρασίνου & 

Εξωτερικών Συνεργείων.   
Κ.Ο. 6451  ΒΕΒ.41/1-7-2015   χρηµατικός κατάλογος 2015-3

ος
 (ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-2014) 

       Συννηµµένα: 

1. Η υπ’αριθµ. 18288/25-10-2016 αίτηση. 

2. Το υπ’αριθµ. 18626/1-11-2016 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων προς την 

∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων. 

3. Το υπ’αριθµ. 6307/10-4-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων προς την Οικονοµική Υπηρεσία, µε 

επισυναπτόµενο το υπ’αριθµ.         18288/2016/20-3-2017 απαντητικό έγγραφο. 

 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 

συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
Αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την διαγραφή των χρεών των κάτωθι οφειλετών του ∆ήµου µε 

τα αντίστοιχα αυτών ποσά : 
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Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ € 

 

1.  Γρηγοριάδης ∆ηµήτριος του Μπαγκράτ 
  (κωδ,οφειλ.: 83075) 

756,00 € 

2.  Ζωγράφου Ειρήνη του Παναγιώτη 
 (κωδ,οφειλ.: 96082) 

189,00 € 

3.  Κάρκας Νικόλαος του Ιωάννη  
(κωδ,οφειλ.: 544) 

189,00 € 

4.  Καστάνης Αλέξανδρος του Κυριάκου 
 (κωδ,οφειλ.: 32310) 

189,00 € 

5.  Λιούλη Αλέξανδρα του Φίλιππα  
 (κωδ,οφειλ.: 99059) 

378,00 € 

6.  Μανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
(κωδ,οφειλ.: 6451) 

101,00  € 

7.  Νικολαράκος Βασίλειος του Παναγιώτη 
 (κωδ,οφειλ.: 80478) 

756,00 € 

8.  Παναγόπουλος Ιωάννης του Αποστόλου  
 (κωδ,οφειλ.: 99058) 

378,00 € 

9.  Πάτσου Μαρία  (κωδ,οφειλ.: 86308) 140,48 € 

10.  Σταυροπούλου Ευγενία του Σωτηρίου 
 (κωδ,οφειλ.: 96065) 

189,00€ 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  149/2017. 
 ……………………………………………………………………………….…….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 

 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


