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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 741 (1)
  Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στα με 

αριθ. 1739 και 1740 αγροτεμάχια, που βρίσκονται στην 
εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θέρ−
μης του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, για την 
κατασκευή Αθλητικής εγκατάστασης Κλειστού Κο−
λυμβητηρίου από την εταιρεία APOLLO Ι.Κ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 174 του από 14−7−1999 

Π.Δ/τος «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 580/Δ΄/99).

2) Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/86) «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» και ειδικότερα της 
παρ. 6 του άρθρου 4, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α΄).

3) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/97).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Γ6 του Ν. 2647/1998 
(ΦΕΚ 237/Δ΄/22−10−98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5) Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6) Τις διατάξεις της με αριθ. 53844/2013 (ΦΕΚ 2017/
Β΄/16−8−2013) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Ανάθεση άσκη−
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης».

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8) Την από 4−2−2014 αίτηση της Μ. Χαραλαμπίδου, Πο−
λιτικού Μηχανικού, με την οποία ζητήθηκε ο καθορισμός 
όρων δόμησης για την κατασκευή κλειστού Κολυμβη−
τηρίου στα με αριθ. 1739 και 1740 αγροτεμάχια Θέρμης 
και την από 12−3−2014 αίτηση της APOLLO I.K.E. με την 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

9) Το με αριθ. πρωτ. Φ520/οικ. 1125/14−1−2013 έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο 
προτείνονται οι όροι δόμησης για το έργο: «Κατασκευή 
Κολυμβητηρίου με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
στα υπ’ αριθ. 1739 και 1740 αγροτεμάχια του Δήμου 
Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης».

10) Το με αριθ. πρωτ. 1247/14/21−2−2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης «Χρήση γης».

11) Το με αριθ. πρωτ. 56984/23−7−2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Νομού Θεσσαλονίκης «Πιστοποιητικό 
χαρακτήρα έκτασης».

12) Τη με αριθ. πρωτ. ΕΠΚΑ/Α/7365/24−7−2013 άδεια 
εκσκαφής αγροτεμαχίων στη Δ.Ε. Θέρμης Π.Ε. Θεσσα−
λονίκης, για την κατασκευή κολυμβητηρίου− αναψυκτη−
ρίου, από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων, Μνημείων 
και Αρχαιογνωστικής Έρευνας.

13) Τη με αριθ. πρωτ. 42950/17−10−2013 Έγκριση Εισόδου 
− Εξόδου οχημάτων εγκατάστασης.

14) Το με αριθ. πρωτ. 106125/3142/20−3−2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Διευκρινίσεις για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή 
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Κολυμβητηρίου με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» 
στα με αριθ. 1739 και 1740 αγροτεμάχια του Δήμου 
Θέρμης Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

15) Την 20η Συνεδρία/6η πράξη/21−3−2014 θετική γνω−
μοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης, σύμφωνα με την από 27−2−2014 εισήγηση 
του Τ.Π.Σ.Ε της ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.

16) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης στα με 
αριθ. 1739 και 1740 αγροτεμάχια, που βρίσκονται στην 
εκτός σχεδίου περιοχή Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του 
Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, για τη δημιουργία 
Αθλητικής εγκατάστασης Κλειστού Κολυμβητηρίου από 
την εταιρεία APOLLO Ι.Κ.Ε, ως εξής:

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 19,13% (17,50% για αθλη−
τική χρήση και 1,63% για άλλες)

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,192
Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7,50 μέτρα
Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του 

αγροτεμαχίου: 15,00 μ. Τα ανωτέρω αγροτεμάχια φαί−
νονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, 
θεωρημένο από τον αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/νσης 
ΠΕΧΩΣ K.M. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης, που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή και το διάγραμμα που τη συνοδεύει 
να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Απριλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1665



1666 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1667



1668 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1669

    Αριθμ. 257959/2013 (2)
Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου, «Παραλίας» Αγίου Δημητρίου του Δήμου 
Κρωπίας, με τον καθορισμό συντελεστή δόμησης 
στο Χώρο για ανέγερση Ιερού Ναού και Χώρων Κοι−
νωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιε−
ρού Ναού, στο Ο.Τ. 87.

  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/10) για τη 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
άρθρο 186 παρ. στ.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/10 (ΦΕΚ 238/Α΄/10) για τον 
«Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
με την 44403/11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
2494/Β΄/4−11−11), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15351/3−2−12 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 703/Β΄/12−3−12), που αφορά στη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Χωρικού Σχεδια−
σμού στον Περιφερειακό Σύμβουλο Καλλικράτη Μανιάτη 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Δ/νσης Χωρικού 
Σχεδιασμού.

4. Τις διατάξεις του από 17−7−23 (ΦΕΚ 228/Α΄/16−8−23) 
Ν.Δ. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως 
ισχύουν σήμερα

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 
240/Α΄/85).

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ΄/27−7−99) και ειδικότερα τα άρ−
θρα 152, 154 και 160.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 
140/Α΄/00), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 
του Ν. 3044/26−8−02 (ΦΕΚ 197/Α΄/02).

8. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄/01) για 
τον «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων» και του 
Ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α΄/02), όπως ισχύουν σήμερα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2801/1992 (ΦΕΚ 
154/Α΄/92), που αναφέρονται και στις διατάξεις του αρ. 
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

10. Τις διατάξεις του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α΄/25−10−2011) 
και ειδικότερα τα άρθρα 30, 31 και 32, σχετικά με τη συ−
γκρότηση και λειτουργία των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

11. Την υπ’ αρ. οικ 11779/11205/19−3−2012 απόφαση Γεν. 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
αφορά στη συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ, όπως ίσχυε κατά 
το χρόνο γνωμοδότησης.

12. Τις διατάξεις του Ν. 4067/9−4−2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/12) 
για το «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό».

13. Το από 14−09−1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 723/Α΄/14−09−1995), με 
το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος 
της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Παραλίας» του Δή−
μου Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 13119/11−10−2010 απόφαση Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 453/Α.Α.Π.Θ./27−10−2010), με την 
οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του εν λόγω ρυμοτομικού 
σχεδίου στο Ο.Τ. 87.

15. Την υπ’ αριθ. 75/2013 ομόφωνη απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας του Νομού 
Αττικής.

16. Την υπ’ αριθ. 9605/09−05−2013 βεβαίωση του Δημάρ−
χου Κρωπίας, σύμφωνα με την οποία καμία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε κατά της πιο πάνω απόφασης Δ.Σ.

17. Την από 08−07−2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεο−
δομικών Θεμάτων της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

18. Την από 16−12−2013, ομόφωνη γνωμοδότηση του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (10η συνεδρίαση, 
θέμα 1ο).

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο 
φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

Και επειδή:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, με την 

υπ’ αριθμ. 75/2013 ομόφωνη απόφασή του, γνωμοδότησε 
υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου στο Ο.Τ. 87 της περιοχής «Παραλίας» Αγίου 
Δημητρίου και συγκεκριμένα υπέρ του καθορισμού συ−
ντελεστή δόμησης σε 0,80 για την ανέγερση Νέου Ιερού 
Ναού και Χώρων Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δραστη−
ριοτήτων.

2. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, με την από 8−7−2013 
εισήγηση της προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
εισηγήθηκε την μη έγκριση του καθορισμού μέγιστου συ−
ντελεστή δόμησης 0,8 στο Ο.Τ. 87, αλλά τον καθορισμό 
συντελεστή δόμησης 0,6 στο εν λόγω οικοδομικό τετρά−
γωνο, όπως ισχύει για όλα τα κτίρια κοινής ωφέλειας της 
περιοχής, για λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
και πιο συγκεκριμένα, επειδή:

α) Στην υπ’ αριθμ. οικ. 13119/2010 απόφαση Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 453/Α.Α.Π./27−10−2010), με την οποία 
εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 87 από 
χώρο αθλητικών, σε χώρο για ανέγερση Ιερού Ναού και 
χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
δεν καθορίστηκε συντελεστής δόμησης του εν λόγω 
χώρου, πλην όμως στο από 14−09−1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 723/Α΄/
14−09−1995), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέ−
τη της περιοχής, στο άρθρο 5, παρ 4(ε) έχει θεσμοθε−
τηθεί συντελεστής δόμησης για κτίρια κοινής ωφέλειας 
0,6.

β) Η πιθανή έγκριση του αιτούμενου μέγιστου συντελε−
στή δόμησης 0,8 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αύξηση 
συντελεστή δόμησης, με δεδομένο ότι, με το εγκριτικό 
διάταγμα της περιοχής που προαναφέρθηκε, έχει κα−
θοριστεί συντελεστής 0,6 για τα κοινωφελή.

γ) Οι τροποποιήσεις σχεδίου δεν πρέπει να επιφέρουν 
αύξηση συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παρ. 4, περιπτ. β και γ, του Ν. 3044/2002, που αντικατέ−
στησε το άρθρο 29 του Ν. 2831/2000.

δ) Δεν προκύπτει η αναγκαιότητα του μεγέθους του 
συγκροτήματος του ενοριακού ναού, που προτείνεται 
με την αιτούμενη τροποποίηση με συντελεστή δόμησης 
0,8 βάσει των πολεοδομικών προτύπων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(ΦΕΚ 285/Δ΄/2004), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 
περιοχή είναι περιοχή Β΄ κατοικίας και σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία ο μέγιστος σ.δ. δεν δύναται 
να υπερβαίνει το 0,4.

ε) Η θεσμοθέτηση μέγιστου συντελεστή δόμησης 0,6 
με την οποία η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση θα είναι 
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990,56 τ.μ., θεωρείται ικανή για την εξυπηρέτηση των 
συγκεκριμένων αναγκών της περιοχής Β΄ κατοικίας, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή 
υφίστανται δύο ναΐδρια, του Αγ. Δημητρίου και της Θε−
οτόκου.

3. Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την από 
16−12−2013, 10η συνεδρία, θέμα 1ο, γνωμοδότησε ομό−
φωνα για την μη έγκριση του καθορισμού μέγιστου 
συντελεστή δόμησης 0,8 στο Ο.Τ. 87 και τον καθορισμό 
συντελεστή δόμησης 0,6 στο εν λόγω οικοδομικό τετρά−
γωνο, όπως ισχύει για όλα τα κτίρια κοινής ωφέλειας 
στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

4. Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού 
προϋπολογισμού, για την εν λόγω τροποποίηση σχε−
δίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9603/09−05−13 
βεβαίωση του Δημάρχου Παλλήνης.

5. Τηρήθηκε από τον Δήμο Παλλήνης η κατά νόμο 
διαδικασία σύμφωνα με το από 17−7−23 Ν. Δ/γμα, όπως 
ισχύει σήμερα.

6. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη και το 
προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν ευρίσκε−
ται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 
μ από την ακτή και δεν γειτνιάζει με αρχαιολογική ή 
προστατευόμενη περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α΄/02), επομένως η απόφαση 
τροποποίησης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Περι−
φερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πε−
ριοχής «Παραλία» Αγίου Δημητρίου του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κρωπίας στο Ο.Τ. 87, 
με τον καθορισμό συντελεστή δόμησης 0,6 στο τμήμα 
του Ο.Τ. 87, που καθορίστηκε, με την υπ’ αριθμ. οικ. 
13119/11−10−2010 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 
(ΦΕΚ 453/Α.Α.Π./27−10−10) ως Χώρος για ανέγερση Ιερού 
Ναού και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών δραστη−
ριοτήτων του Ιερού Ναού.

Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολο−
γισμού.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συ−
στάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας OTA 
(Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νό−
μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του
Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/10), μέσα σε προθεσμία 
δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
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