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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  309/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στις 
εισηγήσεις του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής : 
 
 
Ε ι σ ή γ η σ η  1η  (αριθ. πρωτ.  14046/15-6-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) : 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

    ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

   ΤΜΗΜΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ  

    ΤΗΛ. : 27210 – 60742  

    FAX : 27210 – 60761 

 
 
                                        ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26/05/2009  
 
 

ΠΡΟΣ  

Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

Κοιν  :  ∆/τρια Οικονοµικών 
            Αντ/ρχο Οικονοµικών      

                                                            
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
                          

Σχετικά µε την υπ’ αρ. 12319/26-05-2009 αίτηση της εταιρείας «ΕΜΟΤ Α.Ε.» µε ΑΦΜ :  
094314781 Ξενοδοχείο στην Ναυαρίνου 2, σας γνωρίζουµε τα εξής : 

 
1. Η παραπάνω εταιρεία απέδωσε τέλος 2% και παρεπιδηµούντων για τους µήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο/2009,  βάσει του αρ. 26  Ν. 2539/97,  ως εξής : 

 

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ  ΕΣΟ∆Α 
ΤΕΛΟΣ 2% 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ  ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ 

Ιανουάριο 37.232,38  730,05 

  55.362,19 1.085,53 

    

Φεβρουάριο 54.145,03  1.061,67 

  77.846,92 1.526,41 

    

   4.403,66 
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2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 23 του Ν. 3756/31-3-2009 αλλάζουν τα ποσοστά 
υπολογισµού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και το παρεπιδηµούντων  και 
από 2% ορίζεται σε 0,5% από 01-01-2009. 

 
 
 
 
3.  Σύµφωνα µε το 24237/29-4-09 έγγραφο του Γ. Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα  

«Ενηµέρωση σχετικά µε την δηµοσίευση του Ν. 3756/30-03-09» που αναφέρει ότι   
«δεδοµένης της αναδροµικής ισχύος των ανωτέρω διατάξεων από 01/01/2009 και 
ελλείψει σχετικής ρητής πρόβλεψης στο νόµο περί του τρόπου επιστροφής στους 
υπόχρεους, ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί εντός του έτους υπό το καθεστώς 
υπολογισµού του τέλους σε ποσοστό 2%, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των ΟΤΑ η 
εφαρµογή είτε των διατάξεων περί επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων  
(άρθρο 26 του ν.δ. 318/069) είτε των διατάξεων περί συµψηφισµού αυτών µε µελλοντικές 
οφειλές (άρθρου 83 του ν. δ. 356/74 – ΚΕ∆Ε)».  

 
 
 
 
4.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία έπρεπε να καταβάλει για τους µήνες : 

  

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ  ΕΣΟ∆Α 
ΤΕΛΟΣ 2% 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ  ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ 

Ιανουάριο 37.232,38  185,24 

  55.362,19 275,43 

    

Φεβρουάριο 54.145,03  269,38 

  77.846,92 387,30 

    

   1.117,35 

 
 

Εισηγούµεθα όπως η καταβληθείσα διαφορά 4.403,66 - 1.117,35 = 3.286,31 € να 
επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 

 
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης επιστροφής. 
 

      
       

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΠΟΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
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Ε ι σ ή γ η σ η  2η  (αριθ. πρωτ.  14644/19-6-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) :  
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
    ∆/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    ΤΜΗΜΑ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ  
    ΤΗΛ. :   27210 - 60741 

 

 
 

                              ΚΑΛΑΜΑΤΑ   11 - 06 - 2009   
 
 

ΠΡΟΣ  

Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Κοιν :   Αντιδήµαρχο  Οικονοµικών      
             ∆/ντρια  Οικονοµικών 

          
 
Σχετικά µε την υπ΄ αριθµ. 13524/05-06-2009 αίτηση του κ. Παρθένιου Κωνσταντίνου του 
Παναγιώτη,  σας γνωρίζουµε τα εξής : 
 
Ο παραπάνω είναι ιδιοκτήτης µη ηλεκ/νου ακινήτου (αποθήκης ΑΠ∆ 11, διαµερίσµατος ∆Α 1, 
Αποθήκης Α συνολ. επιφ. 130,69 τ.µ.) στην οδό Ναυαρίνου 195 το οποίο δηλώθηκε εκ 
παραδροµής δύο φορές στο ΤΑΠ µε δύο διαφορετικούς κωδικούς (31865 στις 02/06/2008 & 
32060 19/05/2009) για το οποίο πλήρωσε το αναλογούν ΤΑΠ των ετών 2006, 2007, 2008 
(215,26 €), δύο φορές όπως αποδεικνύεται µε τα υπ΄ αριθµ. Λ 4805/03-06-08 & Κ 4737/22-
05-09 διπλότυπα είσπραξης. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κ. Παρθένιος κατέβαλε το ποσό των  215,26 € δύο φορές. 
 
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης επιστροφής του αναφεροµένου ποσού   
(215,26 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στον παραπάνω αναφερόµενο. 
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ          

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
 
 
 
 
 
Ε ι σ ή γ η σ η  3η  (αριθ. πρωτ.  15756/1-7-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) :  
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
    ∆/νση :  Οικονοµικών 
   Τµήµα :   ∆ηµοτικών Προσόδων  
   Ταχ. ∆/νση :  Αριστοµένους 28 
   Ταχ. Κώδικας :  241 00 Καλαµάτα 
   Τηλ. :  27210 - 60741 
   Email : p_kalekas@dimos-kalamatas.gr 

 
                                Καλαµάτα  26-6-2009  
 
 

ΠΡΟΣ  

Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Κοιν :  Αντιδήµαρχο  Οικονοµικών       
           ∆/ντρια  Οικονοµικών 
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Σχετικά µε την υπ΄ αριθµ. 14830/23-06-2009 αίτηση της κας Μαραβά Αγγελικής του Γεωργίου, 
σας γνωρίζουµε τα εξής : 
 
Η παραπάνω είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου (επιφ. 518,09 τ.µ.) στην οδό Λεΐκων (Ο.Τ. 1148) το 
οποίο δηλώθηκε εκ παραδροµής δύο φορές στο ΤΑΠ µε δύο διαφορετικούς κωδικούς (8544 & 
3706) για το οποίο πλήρωσε το αναλογούν ΤΑΠ του έτους 2009 (21,22 €), δύο φορές όπως 
αποδεικνύεται µε τα υπ΄ αριθµ. Κ 3297/13-05-09 & Κ 5091/26-05-09 διπλότυπα είσπραξης. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κα  Μαραβά πλήρωσε το ποσό των  21,22 € δύο φορές. 
 
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης επιστροφής του παραπάνω αναφεροµένου 
ποσού (21,22 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στην  παραπάνω αναφεροµένη.  
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
 
 
 
 
 
Ε ι σ ή γ η σ η  4η  (αριθ. πρωτ.  15760/1-7-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) :  
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
    ∆/νση :  Οικονοµικών 
    Τµήµα :  ∆ηµοτικών Προσόδων 
    Ταχ.  ∆/νση :  Αριστοµένους 28 
    Ταχ.  Κώδικας :  241 00  Καλαµάτα 
    Τηλ. :  27210 - 60741   
    Email : p_kalekas@dimos-kalamatas.gr 

 
 
                              Καλαµάτα   26-6-2009  
 
 

ΠΡΟΣ  

Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Κοιν :   Αντιδήµαρχο Οικονοµικών  
             ∆/ντρια Οικονοµικών 

 
 
 
Σχετικά µε την υπ΄ αριθµ. 14683/19-06-2009 αίτηση των κ.κ. Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη 
του Φωτίου και της Παναγιωτοπούλου Βασιλικής συζ. Παναγιώτη, σας γνωρίζουµε τα εξής : 
 

Οι παραπάνω είναι ιδιοκτήτες κατά 50% έκαστος, οικοπέδου (επιφ. 243,30 τ.µ.) στην οδό Χρ. 
Σµύρνης (Ο.Τ. 494) το οποίο πληρωνόταν ως το 2002, ως εξής : σε κωδικό 4554 203,82 τ.µ. 
και σε κωδικό 4633 39,48 τ.µ. Από το 2003 – 2008 πληρωνόταν εκ παραδροµής δύο φορές 
στο ΤΑΠ και στους δύο  κωδικούς (4633 & 4554) ενώ είχε γίνει συνένωση στον κωδικό 4554, 
ο οποίος χρεώνεται από το 2003 – 2009 και πληρώνει το αναλογούν ΤΑΠ για 243,30 τ.µ.  

 

Κατά συνέπεια πρέπει να τους επιστραφεί το αναλογούν ΤΑΠ για τον κωδικό 4633 για τα έτη 
2004 – 2008 (για τα 39,48 τ.µ.) ήτοι 23,90 € τα οποία έχουν πληρώσει επιπλέον. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης και Παναγιωτοπούλου 
Βασιλική έχουν πληρώσει το ποσό των 23,90 € δύο φορές. 
 
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης επιστροφής του παραπάνω αναφεροµένου 
ποσού (23,90 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στους παραπάνω αναφεροµένους.  
 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
I. Εγκρίνει την ικανοποίηση του αιτήµατος (αριθ. πρωτ. 12319/26-5-2009 της 

αίτησης) της εταιρείας «ΕΜΟΤ Α.Ε.» για την επιστροφή σ’ αυτήν του ποσού 
των τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα ενός λεπτών 
(3.286,31 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέν, για τους λόγους που  
αναφέρονται στην σχετική εισήγηση (αριθ. πρωτ. 14046/15-6-2009 της 
εισήγησης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων), η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 
II. Εγκρίνει την ικανοποίηση του αιτήµατος (αριθ. πρωτ. 13524/5-6-2009 της 

αίτησης)  του  κ.  Παρθένιου  Κωνσταντίνου  του  Παναγιώτη, για επιστροφή 
σ’ αυτόν, του ποσού των διακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών 
(215,26 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέν,  για τους λόγους που  
αναφέρονται στην σχετική εισήγηση (αριθ. πρωτ. 14644/19-6-2009 της 
εισήγησης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων), η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
 
III. Εγκρίνει την ικανοποίηση του αιτήµατος (αριθ.  πρωτ. 14830/23-6-2009 της 

αίτησης) της κας Μαραβά Αγγελικής του Γεωργίου, για επιστροφή σ’ αυτήν 
του ποσού των είκοσι ενός Ευρώ και είκοσι δύο  λεπτών (21,22 €),  ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν,  για τους λόγους που  αναφέρονται στην σχετική 
εισήγηση (αριθ. πρωτ. 15756/1-7-2009 της εισήγησης του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων), η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
 
IV. Εγκρίνει την ικανοποίηση του αιτήµατος (αριθ.  πρωτ. 14683/19-6-2009 της 

αίτησης) των κ.κ. Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη του Φωτίου και της 
Παναγιωτοπούλου Βασιλικής συζ. Παναγιώτη, για επιστροφή σ’ αυτούς, του 
ποσού των είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα  λεπτών (23,90 €), ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν, για τους λόγους που  αναφέρονται στην σχετική 
εισήγηση (αριθ. πρωτ. 15760/1-7-2009 της εισήγησης του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων), η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
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V. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 

έξι Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (3.546,69 €) σε βάρος του Κ.Α. 8261 
εξόδων µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2009, για την κάλυψη των παραπάνω αναφεροµένων 
δαπανών. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  22  Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


