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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/19-08-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.39/ 2021 Θέμα: 5
ο
  

ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ – 

Καζνξηζκόο ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο 

 

ήκεξα 19 Αςγούζηος 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:05 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Δ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΕ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 629/16-08-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Δ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο 

αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο  κεηαμύ άιισλ 

απνηεινύλ : ε έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ , ν δηνξηζκόο 

εθθαζαξηζηώλ θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ νξίδεηαη από ην λόκν  ή ην θαηαζηαηηθό. 

 

Επίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο θαη ην άξζξν 35 ηνπ 

Ν. 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα, «Μεηά ηελ ςήθηζηλ 

ηνπ ηζνινγηζκνύ ε γεληθή ζπλέιεπζεο απνθαίλεηαη δη’ εηδηθήο ςεθνθνξίαο, 

ελεξγνύκελεο δη’ νλνκαζηηθήο θιήζεσο , πεξί απαιιαγήο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από πάζεο επζύλεο απνδεκηώζεσο. Η απαιιαγή απηή 

θαζίζηαηαη αλίζρπξνο εηο ηαο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 22α». 

Αθόκε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο 

θαη ην άξζξν 24 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ όπσο απηό 

ηζρύεη ζήκεξα  «πάζα εηέξα, κε θαζνξηδνκέλε θαηά πνζόλ ππό ηνπ θαηαζηαηηθνύ , 

ρνξεγνπκέλε δε εμ νηνπδήπνηε ιόγνπ εηο ζύκβνπινλ ακνηβή ή απνδεκίσζεο 

ζεσξείηαη βαξύλνπζα ηελ εηαηξείαλ, κόλνλ εάλ εγθξηζεί δη’ εηδηθήο  απνθάζεσο ηεο 

ηαθηηθήο γεληθήο ζπλειεύζεσο. Αύηε δύλαηαη λα κεησζεί ππό ηνπ δηθαζηεξίνπ εάλ 

θαη’αγαζήλ θξίζηλ είλαη ππέξνγθνο θαη αληεηάρζεζαλ θαηά ηεο ιεθζείζεο  

απνθάζεσο κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο ην 1/10 ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ». 

 

Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ηα αληίζηνηρα ζρεηηθά ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ. 

Πξνηείλσ ινηπόλ  λα ζπγθιεζεί ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 

εηαηξείαο ηελ 10η επηεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα  19:00 μ.μ., κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ηηλεδιάζκεψηρ,  ζύκθσλα κε  ην άξζξν 10 ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» θαη ηελ 163/29.05.2020 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΕ θαη πξνηείλσ ην πην θάησ θείκελν ηεο πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη  έρεη σο αθνινύζσο, λα 

δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, όπσο νξίδεηαη από ην άξζξν 232 

ηνπ Ν. 4072/2012, αθνύ είλαη δεισκέλε ζην Γ.Ε.ΜΗ.:  

 



ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΑΚΣΙΚΗ  ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ  ΣΗ  Α.Δ. 
 «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.2190/1920 «Πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ», όπσο ζήκεξα ηζρύεη 

Ν.4548/2018 θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη κεηά ηελ  ππ΄ αξηζ.  38/ 19-08-

2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, θαιείηαη  ν κέηνρνο ηεο 

εδξεύνπζαο ζηελ Αξηδαία (πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ) Δήκνο Αικσπίαο κε ηελ επσλπκία 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Δεκνηηθή Αλώλπκε Εηαηξεία Αμηνπνίεζεο 

Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ»  κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» ζε Σακηική  Γενική ςνέλεςζη ζηηο  10  

επηεμβπίος  2021, εκέξα  Παπαζκεςή θαη ώξα 19:00 μ.μ., ε νπνία ζα δηεμαρζεί κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηλεδιάζκεψηρ,  ζύκθσλα κε  ην άξζξν 10 ηεο από 11.03.2020 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» θαη ηελ 163/29.05.2020 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΕ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ θαη  ιεθζνύλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020 θαη ησλ επ’ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ  από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020. 

 

3. Εθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 θαη θαζνξηζκόο ηεο 

ακνηβήο ηνπο.  

 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ρξήζεο 2020 

 

5. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ρξήζεο 2021  

 

6.  Έγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2020 

 

7. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

Λοςηπά, 19 Αύγοςζηος 2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

Καη θάιεζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 



ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηα παξαπάλσ ζέκαηα ηεο πξόζθιεζεο , ην θαηαζηαηηθό 

ηεο εηαηξίαο, θαζώο θαη ηελ θείκελε ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη 

Ν4548/2018  πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Α. Να ζπγθιεζεί ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 10η 

επηεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα  19:00 μ.μ., ε νπνία ζα δηεμαρζεί κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηλεδιάζκεψηρ,  ζύκθσλα κε  ην άξζξν 10 ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηάδνζήο ηνπο» θαη ηελ 163/29.05.2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΕ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ θαη  

ιεθζνύλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ έρεη σο αθνινύζσο:  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΑΚΣΙΚΗ  ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ  ΣΗ  Α.Δ. 
 «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.2190/1920 «Πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ», όπσο ζήκεξα ηζρύεη 

Ν.4548/2018 θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη κεηά ηελ  ππ΄ αξηζ.  39/ 19-08-

2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο, θαιείηαη  ν κέηνρνο ηεο 

εδξεύνπζαο ζηελ Αξηδαία (πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ) Δήκνο Αικσπίαο κε ηελ επσλπκία 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Δεκνηηθή Αλώλπκε Εηαηξεία Αμηνπνίεζεο 

Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ»  κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» ζε Σακηική  Γενική ςνέλεςζη ζηηο  10  

επηεμβπίος  2021, εκέξα  Παπαζκεςή  θαη ώξα 19:00 μ.μ.,  ε νπνία ζα δηεμαρζεί κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηλεδιάζκεψηρ,  ζύκθσλα κε  ην άξζξν 10 ηεο από 11.03.2020 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπο» θαη ηελ 163/29.05.2020 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΕ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ θαη  ιεθζνύλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020 θαη ησλ επ’ απηώλ εθζέζεσλ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ  από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01/01/2020 - 31/12/2020. 

 

3. Εθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/01/2021 - 31/12/2021 θαη θαζνξηζκόο 

ηεο ακνηβήο ηνπο.  

 

4. Έγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ρξήζεο 2020 

 



5. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021  

 

6.  Έγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2020 

 

7. Πξνέγθξηζε  Ακνηβώλ ησλ εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ ηνπ Πξνέδξνπ, κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2021 

Λοςηπά 19 Αςγούζηος 2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

Β. Εγθξίλεη   ην  θείκελν ηεο  παξαπάλσ πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, λα δεκνζηεπζεί ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 26 παξάγξαθνο 2
α
 ηνπ Ν. 2190/1920 & ην άξζξν 232 ηνπ Ν. 4072/2012, ζην 

Γ.Ε.ΜΗ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο,  

Γ. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν λα δηαζθαιίζεη θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δεκνζίεπζε  ηεο πξόζθιεζεο ζύκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, θαη λα ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

αξκόδηα Τπεξεζία.   

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 39/2021 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  19/08/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

 

  

 

 


