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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 27-10-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο:

Αποδοχή οφειλής στον Δήμο Λαρισαίων και τροποποίηση της απογραφής έναρξης.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 10820/23-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Βατζιάς Αντίγονος2
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία3
4
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος5
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αράπης Χρήστος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Σουλιώτης Θεόδωρος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
2
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
5
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 7ο:

Αποδοχή οφειλής στον Δήμο Λαρισαίων και τροποποίηση της απογραφής έναρξης.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
- την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,
- την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ. 23/2012 (ΑΔΑ:Β44ΡΩ6Ι-ΡΓΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση της απογραφής έναρξης και την εγγραφή των παρακάτω
αυξομειώσεων:
1. Επιστροφή από ΔΕΥΑ Αγιάς για παρακράτηση από ανταποδοτικά τέλη και οφειλή από προγραμματική
σύμβαση 789.648,21€.
2. Οφειλή του τέως Δήμου Ευρυμενών 44.125,00€ στο Δήμο Λαρισαίων λόγω προγραμματικής σύμβασης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε το Σώμα να προβεί στην τροποποίηση της απογραφής έναρξης».
Ακολούθησαν συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος ανέφερε τα εξής: «Είναι εισήγηση αυτή; Για ένα ποσό της τάξεως των
700.000€; Και στον δρόμο να το βρούμε περισσότερα πρέπει θα πούμε. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, με
όλο το σεβασμό και με όλη τη φιλία που έχουμε, όταν σας φέρνουν τέτοια εισήγηση μπορείτε να πείτε “πάρτε
την πίσω και συμπληρώστε μια εισήγηση να τη φέρουμε στο Σώμα”. Το καλύτερο που θα μπορούσατε να
κάνετε γι αυτό το θέμα είναι να το πάρετε πίσω, να υποχρεώσετε τον υπεύθυνο να κάνει μια σωστή εισήγηση
και να το ξαναφέρετε. Τι να μας εξηγήσετε; Δεν ξέρουμε εάν αυτά τα ποσά είναι υπαρκτά. Αν είναι άυλος
τίτλος, αν είναι ένα νούμερο που έρχεται να καλύψει μια απογραφή, τι παρενέργειες θα έχει κλπ.».
Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Σπανός ανέφερε τα εξής:
«Α. Η πρώην ΔΕΥΑ Αγιάς είχε στη δικαιοδοσία της μόνο το Δημοτικό Διαμέρισμα της Αγιάς. Η εξυπηρέτηση
των λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου στα θέματα ύδρευσης, γινόταν από τη ΔΕΥΑ, βάση
προγραμματικής σύμβασης που συνάπτονταν κάθε έτος με το Δήμο Αγιάς. Πιο συγκεκριμένα οι επισκευές, οι
συντηρήσεις των δικτύων ύδρευσης, η καταμέτρηση των υδρομετρητών, η έκδοση και η είσπραξη των
λογαριασμών ύδρευσης, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, γινόταν από τη ΔΕΥΑ για λογαριασμό του
Δήμου.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη σύμβαση αυτή ήταν ότι ο Δήμος Αγιάς θα κατέβαλλε
κάθε μήνα στη ΔΕΥΑ Αγιάς το ποσό των 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλαδή ετησίως
150.000,00€), ως αμοιβή για το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η ΔΕΥΑ. Η είσπραξη του ποσού θα
γίνονταν με την έκδοση εκ μέρους της ΔΕΥΑ, θεωρημένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
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Η ΔΕΥΑ από την πλευρά της θα απέδιδε στο Δήμο τα ποσά που θα εισπράττονταν από τους λογαριασμούς
κατανάλωσης ύδατος (παλιές και νέες οφειλές συν το ποσό των προσαυξήσεων).
Η εκκρεμότητα για την οποία συζητάμε σήμερα αφορά στην εκκαθάριση των προγραμματικών συμβάσεων από
τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2010 (Σχετικές Αποφάσεις: 13/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, 03/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, 19/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 06/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, 11/2010 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 02/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ).
(Το σύνολο των εισπράξεων από λογαριασμούς ύδρευσης για το παραπάνω χρονικό διάστημα, το οποίο ποσό
οφείλει η ΔΕΥΑ Αγιάς στο Δήμο Αγιάς, ανέρχεται στο ποσό των 501.341,28€.
Ενώ το ποσό που οφείλει ο Δήμος Αγιάς στη ΔΕΥΑ Αγιάς βάση των σχετικών τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 337.500,00€)
Β. Με το ΦΕΚ 788/09-05-2011 έχουμε την συγχώνευση των ΔΕΥΑ Αγιάς, ΔΕΥΑ Μελιβοίας, ΔΕΥΑ
Ευρυμενών και την σύσταση της ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με την
επέκταση των αρμοδιοτήτων αυτής σε όλη την διοικητική περιφέρεια του νέου Δήμου Αγιάς.
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν όλες οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ των οποίων
και τα αντλιοστάσια ύδρευσης.
Όμως για το χρονικό διάστημα από 09-05-2011 έως 31-12-2014 μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές
διαδικασίες για την αλλαγή της επωνυμίας των αντλιοστασίων, ο Δήμος Αγιάς επιβαρύνονταν με το κόστος
του ρεύματος των αντλιοστασίων ύδρευσης η χρήση των οποίων γινόταν από τη ΔΕΥΑ.
Συνεπώς το ποσό των 789.648,21€ που απαιτεί ο Δήμος Αγιάς από τη ΔΕΥΑ, αναλύεται ως εξής:
ι) Ποσό 501.341,28€ αφορά εισπράξεις λογαριασμών ύδρευσης (βάση των προγραμματικών συμβάσεων που
έχουν συναφθεί μεταξύ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ και της πρώην ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ)
ιι) Ποσό 288.306,93€ κόστος ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης.
Γ. Ο τέως Δήμος Ευρυμενών είχε συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Λαρισαίων για τη μεταφορά
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας, έναντι αμοιβής 11,74€ ανά τόνο.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από την προγραμματική αυτή σύμβαση για τα έτη 2007-2009, βάση των στοιχείων
που μας έχουν δοθεί από το Δήμο Λαρισαίων, που βαρύνουν το σημερινό Δήμο Αγιάς, ανέρχονται στο ποσό
των 44.125,00€ (Αρχικό Κεφάλαιο: 23.477,58€ & Προσαυξήσεις: 20.647,42€)».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτά τα ζητήματα κινδυνεύουν να γίνουν ιλαρά.
Μετακυλήσεις χρεών από τη ΔΕΥΑ στο Δήμο ή προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους. Στην ουσία περί τίνος
πρόκειται; Καταρχήν έχει σχέση με το πώς και τι είναι, πως και για ποιους λόγους οργανώθηκε ο
«Καλλικράτης». Γι αυτούς τους λόγους γίνονται αυτές οι μετακυλήσεις. Δεύτερον έχει σχέση με την δομή και
τη λογική των προϋπολογισμών των Δήμων όπως και των εταιρειών τύπου ΔΕΥΑ κλπ. οι οποίοι είναι στην
ουσία προϋπολογισμοί που μετακυλούν χρέη, μετακυλούν υποχρεώσεις πάλι στη λαϊκή οικογένεια. Αυτό διότι
οι τοπικές διοικήσεις ασπάζονται την κεντρική πολιτική και μετακυλούν αυτά τα βάρη για δεύτερη και τρίτη
φάση στη λαϊκή οικογένεια, χωρίς να παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Είμαστε ενάντια σ’ αυτές τις πολιτικές, όπως
και στους προϋπολογισμούς όλων αυτών των Νομικών Προσώπων, γι αυτό και καταψηφίζουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας κ. Ριζούλης Στέφανος είπε στην
τοποθέτησή του: «Είχα την τύχη και την ατυχία συνάμα, να βρίσκομαι ως δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας του πρώην Δήμου Αγιάς, από το 2003 με την κα Χριστούλα, ως αντιπολίτευση μετά και σήμερα
πάλι ξανά ως πλειοψηφία μ’ αυτή τη δημοτική Αρχή. Ποτέ δεν είχα κάνει ερώτηση για κάποια στραβά του
Δήμου, αλλά φρόντιζα στη διάρκεια του μηνός, από το ένα συμβούλιο στο άλλο, να επικοινωνήσω με τις
υπηρεσίες για να τα διορθώσουν. Και το διόρθωναν και το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Σιμούλης αυτό, που ήταν
τότε στη διοίκηση. Δεν έκανα καμία ερώτηση όχι γιατί δεν ενδιαφερόμουνα, απλά επειδή φρόντιζα. Και επίσης
φρόντιζα εάν δεν καταλάβαινα κάτι από τις εισηγήσεις να πάω στις υπηρεσίες να ενημερωθώ. Τίποτα άλλο
ευχαριστώ».
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Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το δημοτικό συμβούλιο καλείται
ορισμένες φορές να πάρει κάποιες αποφάσεις για τους πρώην Δήμους, για τους οποίους δεν έχει σαφή εικόνα.
Ενδεχόμενα και οι υπηρεσίες για λόγους καθαρά αστοχίας του συστήματος δεν έχουν κι αυτές μια σαφή
ενημέρωση. Σαφώς οι υπάλληλοι μπορούν να ενημερώσουν και υπερβαίνουν και εαυτόν ορισμένες φορές, στο
μέτρο του δυνατού. Σαφώς υπάρχει ενημέρωση αυτών που ενδιαφέρονται με τη διαφορά ότι για να ενημερωθεί
ένας δημοτικός σύμβουλος για ένα ποσό 1.000.000€ δεν γίνεται μέσα σε τρεις μέρες. Τώρα για να
ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Επειδή εγώ, δεν ξέρω για τους άλλους, δεν ξέρω τι γίνονταν στους πρώην
Δήμους και δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις κανενός, θα παρακαλούσα το θέμα να παρθεί πίσω και να
έρθει με έναν συγκεκριμένο αναλυτικό κατάλογο ανά Δήμο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες.».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Πριν μπω στην τοποθέτηση να θυμίσω στο φίλο Στέφανο Ριζούλη ότι
αυτά που λέμε τώρα είναι πταίσματα. Η παράταξή του, ως αντιπολίτευση, είχε αποχωρήσει σύσσωμη από το
δημοτικό συμβούλιο επειδή είχε καθυστερήσει πέντε ώρες να πάρεις τις εισηγήσεις ένας δημοτικός σύμβουλος.
Τώρα αυτό όσο και να θέλουμε να το εξωραΐσουμε εισήγηση δεν είναι. Άμα είναι να βάζουμε μόνο τα
τηλέφωνα και να λέμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ολύμπιο. Δηλαδή ότι
πρέπει να ‘ρθει καινούργια εισήγηση, τακτοποιημένη με τα ποσά αναλυτικά, με τις προγραμματικές συμβάσεις
που αντιστοιχούν. Αυτή είναι η άποψή μου».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Αναστασίου
Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω να πάρετε πίσω το θέμα και να ‘ρθει αναλυτικά. Αυτά που μας
είπατε τόσο ωραία εδώ τώρα, να έρθουν γραμμένα στο χαρτί και να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Για αυτό δεν το ψηφίζω και θεωρώ ότι αυτή η εισήγηση απαξιώνει ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Σας παρακαλώ να μην χρησιμοποιούμαι
εκφράσεις του τύπου “απαξιώνεται το δημοτικό συμβούλιο” γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όπως είναι γνωστό
οι Υπηρεσίες μας λειτουργούν με υποπολλαπλάσιο προσωπικό. Και προσπαθούν, εκτός από το να ετοιμάσουν
τις εισηγήσεις, να συντάξουν τον νέο προϋπολογισμό, να παρακολουθούν την εκτέλεσή του, να
παρακολουθήσουν τα έσοδα και έξοδα, να ετοιμάσουν ισολογισμούς κ.α.. . Όλα αυτά σε ένα τοπίο εντελώς
θολό. Γι’ αυτό ας μην είμαστε επικριτικοί με τις Υπηρεσίες μας, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο
φαίνονται. Θα συμφωνούσα να μην συζητηθεί το θέμα ως προς το κομμάτι της ΔΕΥΑ, αλλά αυτό το ποσό
επηρεάζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Συμφωνώντας με τις
παρατηρήσεις σας, ότι δηλαδή θα μπορούσε η εισήγηση να συμπεριλαμβάνει ανάλυση των ποσών, αυτό που
μπορώ να κάνω είναι ότι την Παρασκευή με κάποιον τρόπο να πάρετε από την Οικονομική Υπηρεσία όλα τα
στοιχεία που σας ενδιαφέρουν και προκύπτουν κυρίως από τον πρώην Δήμο και την ΔΕΥΑ Αγιάς. Αυτό για
ενημερωθούν και οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, αφού εμείς οι παλαιότεροι έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα
και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.
Με δεδομένα τα παραπάνω και σκεπτόμενοι την εξυπηρέτηση που μας έκανε ο Δήμος Λαρισαίων με την
οφειλή του πρώην Δήμου Ευρυμενών, αλλά και τις οφειλές της ΔΕΥΑ Αγιάς προς Δήμο Αγιάς που προκύπτουν
από προγραμματικές συμβάσεις, σας καλώ να προχωρήσουμε στην έγκριση του θέματος, ώστε να
πραγματοποιηθεί και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,
- την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ. 23/2012 (ΑΔΑ:Β44ΡΩ6Ι-ΡΓΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων,
- τις διευκρινήσεις του εισηγητή – προϊσταμένου κου Ιωάννη Σπανού,
- την αρνητική ψήφο όλων των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας
και μετά από συζήτηση
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Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της απογραφής έναρξης την τροποποίηση της απογραφής έναρξης του Δήμου
και την εγγραφή των παρακάτω αυξομειώσεων:
1. Επιστροφή από ΔΕΥΑ Αγιάς για παρακράτηση από ανταποδοτικά τέλη και οφειλή από προγραμματική
σύμβαση 789.648,21€, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
2. Οφειλή του τέως Δήμου Ευρυμενών 44.125,00€ στο Δήμο Λαρισαίων λόγω προγραμματικής σύμβασης,
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Κασίδας Ιωάννης, Βατζιάς
Αντίγονος, Μαρούδα-Λιαράτσικα Χαδίνα, Μασούρας Γεώργιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σιμούλης Θωμάς
και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
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του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

