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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
76/2017
ης
από το πρακτικό της 9 / 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 4ο

Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς
για το οικονομικό έτος 2016.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 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 4ο

Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς
για το οικονομικό έτος 2016.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 636 Φ.Ε.Κ. 19/4/2011 τεύχος Β’ συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς».
Με την υπ’ αριθμ. 150/2014 (ΑΔΑ: 73ΚΜΩ6Ι-7Τ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ορίσθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 2/2017 (ΑΔΑ: ΨΠ20Ω6ΙΙΦΜ ) και 58/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΥΓΩ6Ι-7ΞΧ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Με την παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ
ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο
διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα
απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην παρ.13 της ίδιας
απόφασης ορίζεται ότι: «Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ –
ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως
και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.»
Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ορίζονται τα εξής: «Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:1. Τα στελέχη
των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 2. Όλα τα κατά
νόμον δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής .... κ.λπ.). 3.
Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των
πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται
στα αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών. 4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή
Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής. 5. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του
υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 6. Βεβαίωση του Προέδρου
της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου οικον.
έτους. 7. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του απολογισμού. 8.
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Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Συμβούλιο.»
Με την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως
Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και
των Νομικών τους Προσώπων.
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς υπέβαλλε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού, τον οποίο έλεγξε το
Διοικητικό Συμβούλιο και ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασή του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Καλαγιάς Γρηγόριος είπε
στην τοποθέτησή του:
«Σε κάποιον που θα μελετήσει στο μέλλον αυτόν τον απολογισμό θα δει ότι ο δήμος δεν φαίνεται
πουθενά να βοηθάει οικονομικά τις σχολικές επιτροπές, ενώ ο εισηγητής μας λέει ότι βοηθάει με
συντηρήσεις κλπ. Καλό θα ήταν αυτή η αρωγή του δήμου να φαίνεται στους απολογισμούς. Επίσης δεν
φαίνεται πουθενά η σχολική περιούσια που διαθέτουν τα σχολεία. Τουλάχιστον τα μισθώματα από
αγρούς και οικόπεδα, εάν υπάρχουν, πρέπει κι αυτά να φαίνονται στους απολογισμούς. Τέλος η
διαδικασία διανομής του πετρελαίου πρέπει να γίνεται με άλλον τρόπο, γιατί από έλεγχο που κάναμε
πολλοί διευθυντές δεν είχαν τα χαρτιά παραλαβής του πετρελαίου για να μας τα δείξουν. Αυτό πρέπει να
το δούμε».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:
«Θα καταψηφίσουμε τους απολογισμούς των σχολικών επιτροπών διότι υλοποιούν απαράδεκτες
πολιτικές, όπως στα ζητήματα της καθαριότητας και υγιεινής των σχολείων. Υλοποιούν τις πολιτικές της
Γενικής Κυβέρνησης και με τις σχέσεις εργασίας των καθαριστριών, αλλά και με τη μείωση των ωρών
εργασίας τους. Στην ουσία είναι σα να εργάζονται χωρίς πληρωμή για να καλύψουν τις ανάγκες των
σχολείων. Είναι φαινόμενα που οδηγούν την ζωή και την ιστορία προς τα πίσω και δεν μπορούμε να τα
εγκρίνουμε».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Σκαπέτης
Αντώνιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Εγώ καταψήφισα τον απολογισμό της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία
μετέχω ως μέλος της, το είπα και στη συνεδρίαση της ότι και ενώ αναφέρονται συνοδευτικά
δικαιολογητικά, αυτά δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν ούτε σήμερα εδώ. Ρώτησα και απάντηση δεν πήρα
για το ποια σχολεία ξοδεύουν την περισσότερη γραφική ύλη, ποια ξοδεύουν την περισσότερο πετρέλαιο.
Με κάλεσαν να επισκεφθώ τον δήμο για να μου τα δείξουν εκεί. Νομίζω όμως ότι αυτά δεν είναι κάπου
κρυμμένα, σε κάποιο θησαυροφυλάκιο και έπρεπε να είναι εδώ, αλλά και στη συνεδρίαση της σχολικής
επιτροπής.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε συμμετοχή στις συνεδριάσεις της σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα η πρώτη αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στην επανάληψή
της η απαρτία ήταν οριακή. Δεν έρχονται οι διευθυντές απ’ ότι έχω καταλάβει. Αδιαφορούν ενώ είναι
μέλη της επιτροπής. Πως τους αναγκάζεις, γιατί είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους, να έρχονται στις
συνεδριάσεις που είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι έχουν βρει την ευκολία, αφού δεν εμπλέκονται με
τιμολόγια κλπ., γιατί δεν έχουν καθόλου χρήματα στα χέρια της, πηγαίνουν ψωνίζουν ότι θέλουν, το
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πετρέλαιο το έχουν όποτε το θέλουν και δεν έχουν συμμετοχή σε τίποτα άλλο. Αυτό κάπως πρέπει να το
λύσουμε.
Επίσης αυτό που με προβληματίζει είναι το πως γίνεται τα έξοδα των δεκατεσσάρων κτιρίων της
πρωτοβάθμιας να είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά των τριών κτιρίων της δευτεροβάθμιας. Δεν σας φαίνεται
υπερβολικό το ποσό που ξοδεύουν τα τρία κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Μήπως γίνεται
κατάχρηση; Επίσης ένα άλλο ποσό που μου φάνηκε μεγάλο είναι η γραφική ύλη. Υπολογίζοντας ότι έχουμε
περίπου 500 μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, το ποσό 17.000€ το θεωρώ εξαιρετικά μεγάλο. Κι απ’
αυτά που γνωρίζω δεν κάνουμε τρελά πράγματα σε επετείους και γενικά σε γιορτές, από την τσέπη μας τα
πληρώνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αναστασίου
Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Για μένα ένα από τα θέματα των σχολικών επιτροπών είναι το πώς
εφοδιάζονται με καύσιμα τα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να παρανομούμε, αφού το βυτιοφόρο πάει και
δεν κόβει τιμολόγιο επί τόπου και το κόβει συγκεντρωτικό το απόγευμα. Αυτό το πράγμα απαγορεύεται
από τον νόμο. Δεν γίνεται με τα χαρτάκια που δίνουν οι διευθυντές στον αρμόδιο υπάλληλο. Εγώ μ’ αυτή
τη μέθοδο δεν συμφωνώ. Πρέπει να κόβεται τιμολόγιο στην παράδοση. Για μένα το μόνο ελέγξιμο
δικαιολογητικό είναι το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. Για αυτά που ανέφερα, αλλά και για τους λόγους
που ανέφερε ο κ. Σκαπέτης, θα καταψηφίσω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του ν. 2539/97 (Α' 244) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας
τοπικής αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας)», για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των
Νομικών τους Προσώπων,
- τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ,
- την υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (Β΄ 448) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
- την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- την υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) (Β’ 636) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
με θέμα: «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές A/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθμ. 150/2014 (ΑΔΑ: 73ΚΜΩ6Ι-7Τ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς”», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 2/2017 (ΑΔΑ: ΨΠ20Ω6Ι-ΙΦΜ ) και 58/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΥΓΩ6Ι7ΞΧ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για την έγκριση του απολογισμού έτους 2016,
- τον πίνακα του απολογισμού μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τον Απολογισμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς και όπως αυτός
εμφανίζεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας:

ΑΔΑ: ΩΚ60Ω6Ι-ΧΛ0
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
(Από 1-1-2016 έως 31-12-2016)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
Υπόλοιπα χρήσης 2015
29.454,94
Προμήθεια γραφικής ύλης
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
49.000,00
Υλικά καθαριότητας
Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Έσοδα από Μισθώματα Κτιρίων
13032,30
Αμοιβή καθαριστριών
Τόκοι
0,80
Θέρμανση
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
28.700,59
Μεταφορά Μαθητών
(Επιχορήγηση αμοιβών καθαριστριών)
Έσοδα από Μισθώματα κυλικείου
250,00 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
Λογιστική Τακτοποίηση
140,40 Εισφορά Σχολικής Επιτροπής στο
ΙΚΑ
Έσοδα για βιβλία
615,68
Συντήρηση κτιρίων
Τηλεφωνικά Τέλη
Μισθώματα κτιρίων
Προμήθεια υλικών μηχανών
γραφείου
Διάφορα
Έξοδα εκδηλώσεων
Προμήθεια βιβλίων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
121.194,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Χρηματικό-Τραπεζικό Υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2017 ποσό 7282,05.

Σελίδα 5 από 5

ΠΟΣΑ
17.176,98
3.454,21
19.262,23
28.544,34
1007,60
320,94
10.260,05
5.634,54
2.500,00
13.855,75
2.859,30
8.087,86
816,86
132,00
113.912,66

Β. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’
αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην
παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2539/97 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μειοψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»
και «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

