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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/05/2022  Έκτακτης Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 08/27-05-2022    Αριθ. Απόφασης:  111/2022 
                                            

 

     Στη Ρόδο σήμερα την 27η Μαΐου του 2022  ημέρα  Παρασκευή με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 

και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
    Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. 2/27947/27.05.2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 65 και 67, παρ. 05 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 
95 και 96, παρ. 02 & 03, του Ν. 3463/2006, του άρθρου 184 του                                  

Ν. 4635/2019, και τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και στο Άρθρο 67 του Ν.4830/2021. 

 
     ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

8.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 33. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

9.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΔΑ: ΨΤ65Ω1Ρ-ΕΦ3



2/5 

 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
48.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό 
μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην 

πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι σαράντα οκτώ (48) και 
άρχεται η Συνεδρίαση.  

 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 
απόφασης.  

 
Θ Ε Μ Α  4ο:  Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της 

υπ΄αριθ. 339/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η υπ’αριθ. 339/2022 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤ65Ω1Ρ-ΕΦ3



3/5 

 

Αριθμός Απόφασης 339/2022 

 
Περίληψη 

ΘΕΜΑ 21ο  

Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία 
του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί 

των προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά 
του Δήμου Ρόδου ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., και δη των προδικαστικών προσφυγών 
με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 337/03-03-2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/23-03-2022. (Εισήγηση με 

α/α 2210/29-04-2022 Νομικής Υπηρεσίας). 
 

      Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, 
για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) και τριών 

(03) εκτός, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, 
σύμφωνα με την εισήγηση με α/α 2210/29-04-2022 Νομικής Υπηρεσίας δια της νομικού 
συμβούλου κ. Παπανικολάου Αναστασίας, η οποία έχει ως εξής:       

 
Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του 

δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί των 
προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά του Δήμου 
Ρόδου ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., και δη των προδικαστικών προσφυγών με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

337/03-03-2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/23-03-2022 

Αναφορικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2021-2022», η εταιρεία με την 
επωνυμία BRINX AE, έχει καταθέσει δύο προδικαστικές προσφυγές και συγκεκριμένα τις 
υπ’ αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 337/2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/2022, συζήτηση των οποίων έχει 

ορισθεί η 08/04/2022 για την πρώτη και η 29/04/2022 για τη δεύτερη.  
Επειδή θεωρήθηκε αναγκαίο κατά την άποψη μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. 

ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν, λόγω της 
σπουδαιότητας της υπόθεσης και της ιδιαίτερης σημασίας της για τα συμφέροντα του 
Δήμου Ρόδου, ο χειρισμός της υπόθεσης από έμπειρα γραφεία, και δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση λόγω του αντικειμένου της διαφοράς, των στενών χρονικών 
περιθωρίων και της εκτός Ρόδου έδρας της ανωτέρω Αρχής, έχει ήδη ανατεθεί με 

εντολή και δικαίωμα κοινής ή χωριστής εκπροσώπησης του Δήμου Ρόδου σε κάθε 
Δικαστικό στάδιο της σε δύο έγκριτα Δικηγορικά Γραφεία Αθηνών, με αναγνωρισμένη 
εξειδικευμένη νομική γνώση αλλά και εμπειρία στο τομέα του Διοικητικού Δικαίου, και 

δη: 

α) προς τη Δικηγορική Εταιρεία των εγκρίτων Καθηγητών Διοικητικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ.κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη 

και Αθανάσιου Τσιρωνά, με την επωνυμία «Ρέμελης Τσιρωνάς και Συνέταιροι» Α.Μ. 
80099 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). 

β) προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρο Α.Π.-
ΣτΕ (Α.Μ. 16635 Δ.Σ.Α.), με μεγάλη εμπειρία επί διοικητικών συμβάσεων από 
υπηρεσίες νομικού συμβούλου στα Υπουργεία Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

μέλους οργάνων ευρωπαϊκών φορέων διοικητικών δράσεων. 

Γνωμοδοτούμε κατ’ εξαίρεση όπως νομιμοποιηθούν όλες οι ενέργειες των ανωτέρω δύο 

αναφερομένων δικηγορικών γραφείων, αναφορικά με τον χειρισμό των υποθέσεων, 
που αναλύονται στην αρχή της παρούσης.  

Ομοίως ως προς την αμοιβή, γνωμοδοτούμε την καθοριζόμενη από τον Κώδικα 

Δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006)  
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Την εισήγηση με α/α 2210/29-04-2022 Νομικής Υπηρεσίας δια της νομικού 

συμβούλου κ. Παπανικολάου Αναστασίας, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου 

Ρόδου, 
    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός διάταξης της 18ης 

Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email 
σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 
 Το Νόμο 3463/2006. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως 
αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 

4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει την ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά 

Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί 
των προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά του 

Δήμου Ρόδου ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., και δη των προδικαστικών προσφυγών με ΓΑΚ 
ΑΕΠΠ 337/03-03-2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/23-03-2022 και συγκεκριμένα: 

 

α) προς τη Δικηγορική Εταιρεία των εγκρίτων Καθηγητών Διοικητικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ.κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη 

και Αθανάσιου Τσιρωνά, με την επωνυμία «Ρέμελης-Τσιρωνάς και Συνέταιροι» Α.Μ. 
80099 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών). 

β) προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρο 

Α.Π.-ΣτΕ (Α.Μ. 16635 Δ.Σ.Α.), με μεγάλη εμπειρία επί διοικητικών συμβάσεων από 
υπηρεσίες νομικού συμβούλου στα Υπουργεία Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

μέλους οργάνων ευρωπαϊκών φορέων διοικητικών δράσεων. 
Εγκρίνει όπως κατ΄εξαίρεση νομιμοποιηθούν όλες οι ενέργειες των ανωτέρω δύο 
αναφερομένων δικηγορικών γραφείων, αναφορικά με τον χειρισμό των υποθέσεων, 

που αναλύονται στην αρχή της παρούσης.  
Ομοίως ως προς την αμοιβή, εγκρίνουμε την καθοριζόμενη από τον Κώδικα Δικηγόρων 

σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση ως προς την αμοιβή τους σύμφωνα 

με το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 Την υπ’ αρ. 339/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 

107/2022 (Α.Δ.Α: Ψ7Ε9Ω1Ρ-ΚΩΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006 και του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

   Το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 

 Την υπ΄αρ. 2/26752/24-05-2022 γνωμοδότηση της Νομικού συμβούλου του 
Δήμου κας Αναστασίας Παπανικολάου, 

 Τις προσφορές των δικηγορικών γραφείων, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»                    

κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 
Κρητικού, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                    
κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα,  

 Την δήλωση του ανέξαρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη, για την 

«ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου ότι 

ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα οκτώ (48) συμμετεχόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν:  

«ΥΠΕΡ» είκοσι πέντε (25), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται 
στον πίνακα των συμμετέχοντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (26), 

εκτός του κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τον καθορισμό αμοιβής των κάτωθι δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της 

υπ΄αριθ. 339/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής: 
 

α) Η αμοιβή προς την Δικηγορική Εταιρεία, με την επωνυμία  «Ρέμελης-Τσιρωνάς 

και Συνέταιροι» (Α.Μ. 80099 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), ορίζεται  στο ποσό των  
2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

   β) Η αμοιβή προς την Δικηγόρο Αθηνών κα Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, 
Δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω-ΣτΕ  (Α.Μ. 16635 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), ορίζεται 

στο ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  
 
Οι παραπάνω αμοιβές θα βαρύνουν τον αντίστοιχο κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου. 

                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

 

 

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                      
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