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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  179/2013 
 
«Περί εγκρίσεως μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Μονεμβασίας, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσαφίτισσας στο Κάστρο 
Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/20-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος   
5. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος    
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος   
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος   
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Τσάκος Πέτρος   
20. Χαραμής Αντώνιος   
21. Δουμάνης Δαμιανός   
22. Μέντης Γεώργιος   
23. Κρυπωτός Παναγιώτης   
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
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Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. 
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης 
Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κρυπωτός 
Παναγιώτης.   
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα 
εξής: 
   Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) άρθρο 21 παρ. 8, ο Δήμος 
Μονεμβασίας υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσαφίτισσας 
στο Κάστρο Μονεμβασίας»  μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007 – 
2013, το οποίο και εγκρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Προκειμένου να 
υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο και ο Δήμος Μονεμβασίας  να λειτουργεί ως δικαιούχος (φορέας 
υλοποίησης) του Έργου, απαιτείται η σύναψη μνημονίου συνεργασίας.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

   Την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του του Δήμου Μονεμβασίας και του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο και θέτω υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 3614/2007 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Εγκρίνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Μονεμβασίας, ως εξής: 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ 5ΗΣ ΕΦΟΡEIΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Αθήνα, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 
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Στην …… σήμερα …………. 2013, ημέρα ……….,οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
1. Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα 

νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της κα Ευαγγελία Πάντου. 
2. Ο Δήμος Μονεμβασίας, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή 

Τριχείλη 
έχοντας υπόψη 

1. Το Ν. 3614/2007 
2. Οργανωτικές Διατάξεις της 5ης ΕΒΑ  
3. Οργανωτικές διατάξεις του Δήμου 
4. Την πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ 
5. Έγγραφη αλληλογραφία μεταξύ 5ης ΕΒΑ και Δήμου 
6. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ (άρθρο 21 Ν. 

3614/ 2007) 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013, η 5η ΕΒΑ 
ως φορέας πρότασης του έργου, προτείνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου 
«Ανάπλαση της πλατείας της Χρυσαφίτισσας» (εφεξής Έργο) από το Δήμο Μονεμβασίας, ο 
οποίος θα λειτουργήσει ως δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) του Έργου.   

   Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το Έργο είναι: 
Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων κύριων (ενδεικτικών και όχι περιοριστικών) 

ενεργειών. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου συνοψίζονται ενδεικτικά 

στα εξής: 
ΑΡΘΡΟ 1 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 
Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών, 

καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών, με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία του Έργου. 

Η 5η ΕΒΑ ως φορέας πρότασης του Έργου συμφωνεί να αναλάβει ο Δήμος Μονεμβασίας, 
ως Δικαιούχος την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: 
1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
2. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 
3. Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης. 
4. Υλοποίηση διαδικασιών επιλογής αναδόχου. 
5. Υπογραφή Σύμβασης.  
6. Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου. 
7. Παραλαβή του Έργου. 
8. Λειτουργία του Έργου. 

Το Έργο της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας υλοποιείται στις εξής φάσεις (αν 
υπάρχουν): 

ΑΡΘΡΟ 2 
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει 
όταν περατωθεί και παραληφθεί οριστικά το Έργο. 

ΑΡΘΡΟ 3 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ» 

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος μνημονίου, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν ο 
καθένας τις παρακάτω υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του κάθε μέρους: 

1. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να: 
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 Μεριμνήσει έγκαιρα για τις διοικητικές ή / και θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση του Έργου και την μετέπειτα αξιοποίηση και καλή λειτουργία του, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του, όπως απεικονίζεται στα πεδία τα σχετικά με 
τη σκοπιμότητά του, στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. 

 Ορίσει τους εκπροσώπους του στις σχετικές με το Έργο επιτροπές και ομάδες 
εργασίας. 

 Διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων στελεχών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση κάθε Έργου. 

 Μεριμνά και συμβάλλει σε ενέργειες για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του 
Έργου. 

 Παραδώσει κάθε μελέτη που έχει στη διάθεσή του, η οποία δύναται να συμβάλει 
στην ομαλή σχεδίαση και υλοποίηση του Έργου. 

 Εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία του Έργου.  
 Διασφαλίσει το κόστος λειτουργίας και ό,τι άλλο απαιτείται για την λειτουργία του 

Έργου. 
 Συμπληρώσει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης για το Έργο και 

παρακολουθήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη και χρηματοδότησή του από 
το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

 Καταρτίσει τις διακηρύξεις του διαγωνισμού. 
 Διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και μεριμνήσει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Ελέγχει την τεχνική πληρότητα και ποιότητα του Έργου και το παραλαμβάνει.  
 Παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 
 Συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου του Έργου.  
 Μεριμνήσει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, 

καθώς και για την προβολή του Έργου. 

 Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
«ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» 

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου ανέρχεται στο ποσό 
των «Διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ» (265.000,00 €), περιλαμβανομένου ΦΠΑ και 
ισούται με τον προϋπολογισμό του έργου. 

Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του παρόντος μνημονίου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση από τον Φορέα Πρότασης, παρά μόνο αν αυτό διαφοροποιηθεί με σχετική 
τροποποίηση του παρόντος και αφού έχει διασφαλιστεί η περαιτέρω χρηματοδότηση. 

Η ομαλή χρηματοδότηση του Έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 
εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου. 

ΑΡΘΡΟ 5 
«ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων 
των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου σε τριμελή 
Επιτροπή Εποπτείας, η οποία αποτελείται από τους:  

1.  (εκπρόσωπος Φορέα Πρότασης). 
2. (εκπρόσωπος Φορέα Πρότασης). 
3. (εκπρόσωπος Φορέα Υλοποίησης). 

Η Επιτροπή εισηγείται στα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε 
αναγκαίο μέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση του Μνημονίου. Συνεδριάζει οποτεδήποτε 
κρίνεται αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης του Έργου αλλά και όταν ζητηθεί από 
οποιοδήποτε μέλος της. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) 
φορά κάθε τρεις (3) μήνες και παραλαμβάνει τις μηνιαίες αναφορές προόδου υλοποίησης του 
Έργου. 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους 
στην Επιτροπή.  
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ΑΡΘΡΟ 6 
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

Η ομαλή εκτέλεση της συμφωνίας απαιτεί: 
1. Την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του Έργου από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα 

Πολιτισμού. 
2. Την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου.  
Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας θα εκτελείται κατά φάσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας (αν υπάρχουν). Ο Δικαιούχος ευθύνεται για την 
εκάστοτε διενεργούμενη φάση.  

ΑΡΘΡΟ 8 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος μνημονίου γίνεται μόνο 
εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την 
εκτέλεση του παρόντος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εγγράφως, από αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, αδυναμία ολοκλήρωσης και συνεπώς εκτέλεσης του παρόντος 
μνημονίου, αυτό λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τα μέρη. 

Την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου που 
περιγράφεται στο παρόν Μνημόνιο, την έχει ο Δήμος Μονεμβασίας ως Δικαιούχος. Την ευθύνη 
της λειτουργίας του Έργου και την επίτευξη των στόχων του όπως περιγράφονται στο εδάφιο 
«Σκοπιμότητα» του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, αναλαμβάνει ο 
Δήμος Μονεμβασίας, ως Φορέας Λειτουργίας του Έργου. Απαιτήσεις Αναδόχων και εν γένει 
τρίτων από μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ή και καθυστερήσεων εκάστου των μερών 
βαρύνουν αποκλειστικά τα μέρη στα οποία αφορούν. 

Στην περίπτωση διακοπής, λύσης, ολοκλήρωσης μέρους ή όλου του αντικειμένου 
του , ο Δήμος Μονεμβασίας παραμένει υπεύθυνος ως Δικαιούχος, τόσο για τις ενέργειες που 
έχει πραγματοποιήσει, όσο και για το μέρος του Έργου το οποίο έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο 
του παρόντος μνημονίου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει λύση του Μνημονίου, ο Φορέας Πρότασης 
-στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης- αναλαμβάνει, στο ακέραιο, τα 
συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη 
πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του παρόντος 
μνημονίου, έναντι τρίτων. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα, το δε τρίτο και τέταρτο θα διαβιβαστούν από το Δήμο Μονεμβασίας, 
στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΒΑ 
Η Αν. Προϊσταμένη 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Ο Δήμαρχος 

                    Ευαγγελία Πάντου 
ΠΕ Αρχαιολόγων 

Ηρακλής Τριχείλης 

  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  179/2013. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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