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Μεσσήνη 13 – 02 – 2019
Αριθ. Πρωτ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο/11-02-2019
Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης: 17/2019
ΘΕΜΑ:

«Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελώνξαπλώστρων.»

Στη Μεσσήνη σήμερα, στις 11 – 02 - 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μεσσήνης, κατόπιν του υπ’ αριθ. 1897/07-02-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με
το άρθρο 75 του ν. 3852/2010, με την κάτωθι σύνθεση του σώματος

(Παρόντες-

Απόντες):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος
Νικόλαος Ξενογιάννης
Χρήστος Καρύδης
Αναστάσιος Τσερπές
Ανδρέας Τράκας
Γεώργιος Αθανασόπουλος
Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2

Αντώνιος Νικολόπουλος
Αναστάσιος Παπαγεωργίου

Επιτευχθείσης νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο
στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Καρύδη Χρήστο ο οποίος είπε:
Καρύδης:
Κύριοι
συνάδελφοι
κατόπιν
της
έκδοσης
της
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017) «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της 10/2019
απόφασης Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκαν οι προς παραχώρηση θέσεις επί του αιγιαλού και
παραλίας στο Δήμο Μεσσήνης για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών για την
εξυπηρέτηση των λουομένων, την ανάπτυξη ομπρελών & ξαπλώστρων και την ανάπτυξη
θαλασσίων μέσων αναψυχής, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους διακήρυξης
πλειοδοτικής δημοπρασίας χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για
το έτος 2019, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.
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Οι χώροι για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων είναι οι εξής :
Θέση

Κωδ.
θέσης

τ.μ.

Συντεταγμένες
χώρου

Ξ.Ο.1

200

Χ=322894,8 – Ψ=4098414,2

Μπούκα

Ξ.Ο. 2

200

Χ=321539,0 – Ψ=4097941,7

Αβραμιού,
θέση
«Ευαγγελίστρια»

Ξ.Ο.9Α

100

Χ=317983,00 – Ψ=4096279,00

Καλαμάκι/ Πλάκα

Ξ.Ο.13

200

Χ=315766,7 – Ψ=4088254,1

Χράνοι/
Άμμος

Ξ.Ο.15

200

Χ=315442,1 – Ψ=4086885,1

Χράνοι/
Κεφαλόβρυσο

Ξ.Ο.17

100

Χ=314944,8– Ψ=4085971,9

Επισκοπή / Βρύση
Αγγέλως

Ξ.Ο.18

200

Χ=314721,5 – Ψ=4083963,6

Μπούκα /
Νικόλαος

Άγιος

Μακρύς

παραχωρούμενου

Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
ορίζεται στο ποσό των 10€ ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης στην παραλία Μπούκας
και στο ποσό των 8€ ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης για τους υπόλοιπους χώρους.
Τα ανωτέρω
ποσά εγκρίθηκαν με το 105799/7-12-2018 έγγραφο της Κτηματικής
Υπηρεσίας Μεσσηνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος δύναται να προβεί στην διακήρυξη πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ανωτέρω χώρων για την τοποθέτηση ομπρελώνξαπλώστρων.
Το σχέδιο της διακήρυξης στάλθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας σύμφωνα
με το άρθρο 13 της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ1636/Β/12-52017). Η Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, ενέκρινε με το 8260/31-1-2019 έγγραφό του το
ανωτέρω σχέδιο κατόπιν παρατηρήσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη διακήρυξη.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Μεσσήνης εκθέτει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση της
απλής χρήσης χώρου επί του αιγιαλού - παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών και
ξαπλώστρων με τη δέσμευση ότι δεν θα κατασκευασθεί οιοδήποτε έργο επί της παραλίας και
θα τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων
που θέτει η ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017) των
Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει
τροποποιηθεί με την ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017)
και ισχύει.
Οι προς δημοπράτηση χώροι για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων είναι ο εξής :
Θέση

Κωδ.

τ.μ.

Συντεταγμένες

παραχωρούμενου
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θέσης
Μπούκα /
Νικόλαος

Άγιος

χώρου

Ξ.Ο.1

200

Χ=322894,8 – Ψ=4098414,2

Μπούκα

Ξ.Ο. 2

200

Χ=321539,0 – Ψ=4097941,7

Αβραμιού,
θέση
«Ευαγγελίστρια»

Ξ.Ο.9Α

100

Χ=317983,00 – Ψ=4096279,00

Καλαμάκι/ Πλάκα

Ξ.Ο.13

200

Χ=315766,7 – Ψ=4088254,1

Χράνοι/
Άμμος

Ξ.Ο.15

200

Χ=315442,1 – Ψ=4086885,1

Χράνοι/
Κεφαλόβρυσο

Ξ.Ο.17

100

Χ=314944,8– Ψ=4085971,9

Επισκοπή / Βρύση
Αγγέλως

Ξ.Ο.18

200

Χ=314721,5 – Ψ=4083963,6

Μακρύς

Άρθρο 1ο
Οι προς εκμίσθωση χώροι, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από εγκατεστημένες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ)
και οριοθετούνται
επί του αιγιαλού
παραλίας θα παραχωρηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη ομπρελών και
ξαπλώστρων.
Άρθρο 2ο
Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίζεται η 28η -02- 2019, ημέρα Πέμπτη. και ώρα
11:30 στα γραφεία του Δήμου Μεσσήνης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν :
1.
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ.
Σε περίπτωση που την αίτηση καταθέτει εταιρεία, συμπληρωματικά θα κατατίθεται το
καταστατικό της εταιρείας και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, όπου απαιτείται,
για την εκπροσώπησή της στη δημοπρασία.
2.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής προς το Δήμο,
του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (φυσικού ή νομικού προσώπου) και του ΕΓΓΥΗΤΗ(Δημοτική
Ενημερότητα).
3.
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για χρέη προς το
Δημόσιο, του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (φυσικού ή νομικού προσώπου)
και του
ΕΓΓΥΗΤΗ(Φορολογική Ενημερότητα).
4.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ότι έχει λάβει
γνώση των όρων της διακήρυξης και των όρων της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-52017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των
παραρτημάτων αυτής και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
5.
Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των
χωρών της Ε.Ε. ή βεβαίωσης νόμιμης διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους
της Ε.Ε.
6.
Εγγυητική επιστολή, ως κάτωθι.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00 ευρώ ανά τετραγωνικό
παραχωρηθέντος χώρου αιγιαλού, στην παραλία Μπούκας (10€ Χ τ.μ.) και 8,00
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ευρώ ανά τετραγωνικό παραχωρηθέντος χώρου αιγιαλού για τους υπόλοιπους
χώρους (8€ Χ τ.μ.) για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται σε ποσοστό 10% της αρχικής τιμής εκκίνησης, η οποία διαμορφώνεται μετά
τον πολλαπλασιασμό της αρχικής τιμής ανά τετραγωνικό με τα παραχωρηθέντα
τετραγωνικά χώρου αιγιαλού ανά περιοχή. Η εγγυητική επιστολή δύναται να είναι
σε γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας. Αυτή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης
με τοιαύτη για την πλήρωση των όρων της σύμβασης ανερχομένη σε ύψος 10% επί
του επιτευχθέντος συνολικού μισθώματος.

Άρθρο 3ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της
δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το
για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο που να έχει συνταχθεί σε συμβολαιογράφο.
Άρθρο 4ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Το ποσό της τελευταίας (μεγαλύτερης)
πλειοδοσίας είναι δεσμευτικό και για τους αμέσως κατά σειρά πλειοδοσίας επόμενους
πλειοδότες.
Άρθρο 5ο
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,
ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Επίσης ο
τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητού του, για
την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου
άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ανεξάρτητα με την αποδοχή του ποσού της μείζονος
πλειοδοσίας από άλλον πλειοδότη, στην αντίθετη περίπτωση ενεργείται αναπλειστηριασμός
σε βάρος τούτου (τελευταίου πλειοδότη) και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο σε
ολόκληρο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από την
προηγούμενη.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω τυχόν μη έγκρισης των
πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 7ο
Η χρήση του αιγιαλού από τον πλειοδότη θα είναι τοιαύτη ώστε σε καμία περίπτωση δεν θα
αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.
Άρθρο 8ο
Η μίσθωση του χώρου ξεκινάει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2019, μετά δε την ημερομηνία αυτή ο μισθωτής υποχρεούται να παραδίδει το
μίσθιο (χώρο αιγιαλού – παραλίας) όπως τον παρέλαβε δηλαδή να έχει απομακρύνει κάθε τι
που έχει σχέση με την εμπορική του δραστηριότητα και αλλοιώνει τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα του ενοικιαζόμενου χώρου, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου το σύνολο της
εγγύησης παράλληλα δε ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό του μισθίου με την
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απομάκρυνση κάθε τι από την εμπορική του δραστηριότητα με άμεση βεβαίωση των
δαπανών στον πλειοδοτήσαντα άνευ ετέρας ειδοποιήσεως.
Άρθρο 9ο
Το επιτευχθέν μίσθωμα θα καταβληθεί από τον αναδειχθησόμενο πλειοδότη (μισθωτή) με
την υπογραφή της σύμβασης, εκ του οποίου, ποσοστό 30% του επιτευχθέντος μισθώματος
πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου θα αποδοθεί στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας
Περιουσίας και ποσοστό 70% πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου στο Δήμο
Μεσσήνης.
Κατόπιν αίτησης του πλειοδότη είναι δυνατή η καταβολή του ανταλλάγματος σε
δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/315-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) και ισχύει.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης η σύμβαση
παραχώρησης παύει να ισχύει και θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
Άρθρο 10ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης χωρίς αποχρώντα λόγο.
Άρθρο 11ο
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος
από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 12ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τας υπέρ δουλείας, τα όρια
αυτού και εν γένει το μίσθιο, εις καλή κατάσταση, να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς
υγιεινής και την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή
κατάσταση.
Άρθρο 13ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την κατάσταση που ευρίσκεται το μίσθιο της
οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και συνεπώς δεν υποχρεούται στην επιστροφή η
μείωση του μισθώματος η λύση της μισθώσεως.
Άρθρο 14ο
Σιωπηρή αναμίσθωση η παράταση του χρόνου ως και
απαγορεύεται απολύτως από τον μισθωτή.

υπεκμίσθωση

του μισθίου

Άρθρο 15ο
Οι Δημοτικοί φόροι – τέλη και φόροι του Δημοσίου βαρύνουν τον μισθωτή.
Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν θα λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση
που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 17ο
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Τα έξοδα της Δημοσίευσης της διακήρυξης και γενικά Δημοπράτησης βαρύνουν τον
τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 18ο
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί επιμέλεια του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη
διενέργεια της Δημοπρασίας με τοιχοκόλλησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Άρθρο 19ο
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά
στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.
Ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίζει και να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη
πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό.
Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων,
την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να
μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον
παραχωρούμενο χώρο.
Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στο παράρτημα 3.Ι
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», όλες τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017) όπως έχει
τροποποιηθεί με την ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017)
και ισχύει, καθώς και τους όρους που τίθενται από το υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών
χώρων.
Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να
συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση
που του παραχωρήθηκε.
Ο μισθωτής
οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους
κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης.
Σε περίπτωση παραβάσεων των όρων της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ,
όπως ισχύει και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας (Ν. 2971/2001, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, θα επιβάλλονται
και όλα τα μέτρα προστασίας.
Άρθρο 20ο
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε
αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ1636/Β/12-5-2017), όπως ισχύει, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ αυτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΚ4-ΖΙ2

Καταρτίζει τους όρους πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού
και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλώστρων και συντάσσει την διακήρυξη ως
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2019
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Νικόλαος Ξενογιάννης
Χρήστος Καρύδης
Αναστάσιος Τσερπές
Ανδρέας Τράκας
Γεώργιος Αθανασόπουλος
Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος

