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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18/2019 Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης: 191/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Αττικής 

(Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του  όγδοου άρθρου του ν.4279/2014 

του Π.Δ 94/9.10.2019 και της υπ’ αριθμ. 73021/17.10.2019 εγκυκλίου ΥΠ.Ε.Σ.» 

 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17.00,μ.μ συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 21959/25.10.2019 έγγραφη 
πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
είκοσι εννέα   (29) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ            ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
11.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ       « 
12.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   « 
13.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
14.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
15.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
16.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
19. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 
20.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
21.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
22. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
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23.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
24. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ       « 
25. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        « 
27. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
28. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
29. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      « 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.  ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                               ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      (προσήλθε) 
2. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       «                  (προσήλθε)                
3. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      «  (προσήλθε) 
4.  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      «                     (προσήλθε) 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τόλιος Νικόλαος και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Αποστολάκος Δημήτριος  προσήλθαν στο πλαίσιο ενημερώσεων. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Πολίτη Ελένη και κ. Βορέας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 
3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μουαμελετζής Γεώργιος απουσίαζε από την αίθουσα κατά την 
συζήτηση – ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κολιός Μιχαήλ αποχώρησε πριν την συζήτηση του 
10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή  για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
➢ Το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε πριν από το 10ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  έθεσε υπόψη των  μελών του 

Συμβουλίου την από 23.10.2019 εισήγηση του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων   η οποία 

έχει ως εξής:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 75/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του Π.Δ. 
94/2019 θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών που θα 
συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής από το Δήμο μας. 
Από το Δήμο μας θα μετέχει αυτοδίκαια ο Δήμαρχος και από το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα 
εκλεγούν δύο (2) ακόμα μέλη ως εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις με τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2019 και την υπ’ αριθ. 73021/17.10.2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η εκλογή των εκπροσώπων των Δημοτικών Συμβουλίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του  Π.Δ. 75/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 
94/2019, με μυστική ψηφοφορία ως εξής: 
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«Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις 
δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή 
περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να 
καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4623/2019 ( Α΄ 134 ). Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός συνδυασμών. 
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των 
εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 94/2019 αυξημένο κατά έναν 
υποψήφιο. 
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον 
αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που 
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους 
εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων 
εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, 
μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα 
οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε 
δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την 
προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε 
δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους 
εκλέγει ο δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των 
εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το 
πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική 
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής 
της αριθμητικής πράξης. 
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς 
διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα 
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην 
κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν 
έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια 
κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των 
σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι 
υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην 
Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση 
που αυτές μείνουν κενές για οποιαδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της 
δημοτικής περιόδου.». 

 Στη συνέχεια ανέφερε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκαν οι εξής δηλώσεις συνδυασμών 
για τις εκλογές της ΠΕΔΑ: 

• Η υπ΄αριθμ πρωτ. 22155/30.10.2019 του Συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» με υποψήφια την Δημοτική 
Σύμβουλο κα Κοσμοπούλου Αναστασία 

• Η υπ΄αριθμ πρωτ. 22103/29.10.2019 του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» με υποψήφιο τον 
Δημοτικό Σύμβουλο κο Μωραΐτη Κωνσταντίνο 
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• Η υπ΄αριθμ πρωτ. 22168/30.10.2019 του Συνδυασμού «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» με υποψήφιους τους Δημοτικούς Συμβούλους κα Μπούσουλα Χάνου 
Αρχοντία και τον κο Παλαιοδήμο Άγγελο 

 
Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους 
να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο 
Για την διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας ζητήθηκε από τον Πρόεδρο ο ορισμός εφορευτικής 
επιτροπής και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα εκλέχτηκε εφορευτική επιτροπή 
αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κα Λαζή Αναγνωστοπούλου Κων/να  και κα 
Μαντέλη Θέκλα. 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 

Σε σύνολο τριάντα δύο ψηφοδελτίων ( 32 ), ευρέθησαν είκοσι εννέα ( 29 ) έγκυρα και τρία (3) λευκά 
από τα οποία: 
 

Από τον Συνδυασμό, «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ», σε σύνολο έντεκα (11 ) εγκύρων 

ψηφοδελτίων υπέρ του συνδυασμού 

η υποψήφια Κοσμοπούλου Αναστασία έλαβε έντεκα ( 11 ) ψήφους 

Από τον Συνδυασμό, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», σε σύνολο δεκατεσσάρων (14 ) 

εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ του συνδυασμού 

ο υποψήφιος Μωραϊτης Κων/νος έλαβε δεκατέσσερις ( 14 ) ψήφους 

Από τον Συνδυασμό, «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ», σε 

σύνολο τεσσάρων (4 ) εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ του συνδυασμού 

η υποψήφια Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία έλαβε τέσσερις ( 4 ) ψήφους 

ο υποψήφιος Παλαιοδήμος Άγγελος έλαβε τέσσερις ( 4 ) ψήφους 

 Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων , ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Πεντέλης εκλέγει 
εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στη Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ.Aττικής από 
σήμερα μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου: 
 

• Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Μωραΐτη Κωνσταντίνο  από τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ»  ως τακτικό μέλος 

 

• Την Δημοτική Σύμβουλο κα Κοσμοπούλου Αναστασία από τον συνδυασμό «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»  
ως τακτικό μέλος 

 

• Η Δήμαρχος κα Κεχαγιά Δήμητρα  ορίζεται ως εκπρόσωπος (αυτοδίκαια εκ του Νόμου χωρίς 
ψηφοφορία)  
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2019 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     
1.ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
      4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
      7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  
      8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
      9.  ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
      10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
      11. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   12. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ    13. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
      14. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      15. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
      19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ               20. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
      23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                    24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
      30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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