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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 27/01/2022               

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   2 η ς /26-01-2022 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. πδήηεζε - ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζην 

Γήκν Μπηηιήλεο 

πγθξνηήζεθε Δπηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ επίιπζε ησλ  

πξνβιεκάησλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζην Γήκν Μπηηιήλεο 
4 

2. Δπηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

«Πνδνζθαηξηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Μπηηιήλεο ΑΠΦΧ», πνπ 

εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη ζπκκεηέρεη ζε εζληθά 

πξσηαζιήκαηα Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Β’ Δζληθή θαηεγνξία 

πνδνζθαίξνπ γπλαηθώλ) 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ 

επσλπκία «Πνδνζθαηξηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Μπηηιήλεο 

ΑΠΦΧ», κε ην πνζό ησλ €5.000,00 

5 

3. Δπηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ πιιόγνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΑΘΛΟΚΗΝΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» πνπ 

εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο θιαζηθνύ 

αζιεηηζκνύ θαη Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ πιιόγνπ κε ηελ 

επσλπκία «ΑΘΛΟΚΗΝΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ» », κε ην πνζό ησλ €4.000,00 

6 

4. Δπηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΠ 

ΠΑΠΑΓΟ ΓΔΡΑ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε Δζληθά πξσηαζιήκαηα Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Γ΄ 

Δζληθή θαηεγνξία κπάζθεη) 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ 

επσλπκία «ΑΠ ΠΑΠΑΓΟ ΓΔΡΑ», κε ην πνζό ησλ 

€5.000,00  

7 

5. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Τγξώλ Καπζίκσλ, πνπ είρε ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 374/2021 (ΑΓΑ: ΦΒ9Θ46ΜΓΘΓ-ΚΟ6) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Δγθξίζεθε ε αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Τγξώλ Καπζίκσλ, πνπ είρε 

ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 374/2021 

(ΑΓΑ: ΦΒ9Θ46ΜΓΘΓ-ΚΟ6) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

8 
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6 Οξηζκόο αλαδόρνπ γηα ηελ πηνζεζία αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο Οξίζζεθε αλάδνρνο γηα ηελ πηνζεζία αδέζπνησλ δώσλ 

ζπληξνθηάο ε θα Ρεββέθα Μηραειίδνπ σο εθπξόζσπνο ηεο 

ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ “Lesvos Stray 

Dog & Cats” 

9 

7 Απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αγσγήο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΛΔΒΟΤ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΤΑΛ» θαηά ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αγσγήο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΔΒΟΤ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΓΔΤΑΛ» θαηά ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο 

10 

8 Έγθξηζε 1
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
11 

9 Έγθξηζε 2εο Σξνπνπνίεζεο Πξνϋπνινγηζκνύ (Τπνρξεσηηθή) ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2022 - Έγθξηζε πιεξσκήο Π.Ο.Δ. 

Δγθξίζεθε ε 2ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

(Τπνρξεσηηθή) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2022 θαζώο 

θαη ε πιεξσκή Π.Ο.Δ. 

12 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Παξάηαζε θηινμελίαο έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζπιινγή ηνπ 

Μνπζείνπ «ΘΔΟΦΗΛΟ» ζην Ίδξπκα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη 

Μνπζηθήο Β & Μ ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ 

Δγθξίζεθε ε παξάηαζε ηεο θηινμελίαο ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ «ΘΔΟΦΗΛΟ» ζην Ίδξπκα 

Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Μνπζηθήο Β & Μ ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ έσο 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2022 

13 

2. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ εθπνίεζεο- 

εθκίζζσζεο & αγνξάο- κίζζσζεο αθηλήησλ, έηνπο 2022 

πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ 

εθπνίεζεο- εθκίζζσζεο & αγνξάο- κίζζσζεο αθηλήησλ, έηνπο 

2022 

14 

3. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηε γλσκνδνηηθή 

Δπηηξνπή αλέιθπζεο, απνκάθξπλζεο ή εμνπδεηέξσζεο λαπαγίσλ ή 

πινίσλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζαιάζζηαο δώλεο επζύλεο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2022 

Οξίζζεθε ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο (κε 

αλαπιεξσηή ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γαγθιή Δπζηξάηην)   

εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηε γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 

αλέιθπζεο, απνκάθξπλζεο ή εμνπδεηέξσζεο λαπαγίσλ ή πινίσλ 

πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζαιάζζηαο δώλεο επζύλεο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2022 

15 

4. Δπέθηαζε σξαξίνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ιόγσ 

ζπλέρηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο (COVID-19) 

Δγθξίζεθε ε επέθηαζε σξαξίνπ θαηά έλα επηπιένλ 2σξν 

ηξηάληα αηόκσλ εθ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ιόγσ ζπλέρηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο (COVID-19) 

16 

5. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ 

Γηαθνξώλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.1080/1980, γηα ην έηνο 2022 

πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο 

Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.1080/1980, γηα ην 

έηνο 2022 

17 
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6. Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ηξαηεγηθή 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηεο Πνιενδνκηθήο 

Μειέηεο ησλ πνιενδνκηθώλ ελνηήησλ «Βαξεηά-Αθξσηήξη», 

«Βίγια» θαη «Σαμηάξρεο»  ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο (λ. Λέζβνπ) θαη επηθύξσζε θαζνξηζκνύ νξηνγξακκώλ 

ξεκάησλ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 επξώ 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηεο ζύληαμεο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν «ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ησλ 

πνιενδνκηθώλ ελνηήησλ «Βαξεηά-Αθξσηήξη», «Βίγια» θαη 

«Σαμηάξρεο»  ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (λ. 

Λέζβνπ) θαη επηθύξσζε θαζνξηζκνύ νξηνγξακκώλ ξεκάησλ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 επξώ 

18 

7. Έγθξηζε αλάζεζεο, κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο ππεξεζίαο 

κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηώλ γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε 

ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην έηνο 2022»  

Δγθξίζεθε ε αλάζεζε, κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηώλ γηα ηελ 

λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο γηα ην έηνο 2022»  

19 

8. Αλάθιεζε αδεηώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ Δγθξίζεθε ε αλάθιεζε δύν (2) αδεηώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ 
20 

9. Απαγόξεπζε δηέιεπζεο νρεκάησλ ζε δεκνηηθή νδό ηεο θνηλόηεηαο  

Λνπηξόπνιεο Θεξκήο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

1/2022 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

Δγθξίζεθε ε απαγόξεπζε δηέιεπζεο νρεκάησλ ζε δεκνηηθή νδό 

ηεο θνηλόηεηαο  Λνπηξόπνιεο Θεξκήο, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1/2022 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο 

21 

10. Αθαίξεζε θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 45 

ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2022 

απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

Δγθξίζεθε ε αθαίξεζε θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ 45 ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 2/2022 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

22 

11. Έγθξηζε κείσζεο ζην 50% ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ ζηελ 

Παπαδνπνύινπ Καιιηόπε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε κείσζε ζην 50% ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ ζηελ 

Παπαδνπνύινπ Καιιηόπε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

23 

12. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο -  Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο  ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΔΣΡΑ» 

πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο -  Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο  

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΔΣΡΑ» 

24 

13. Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2022 
25 

14. Καζνξηζκόο θσδηθώλ αξηζκώλ (Κ.Α.) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2022, σο δεθηηθνύ έθδνζεο Υξεκαηηθώλ 

Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 

Καζνξίζζεθαλ νη θσδηθνί αξηζκνί (Κ.Α.) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2022, σο δεθηηθνί έθδνζεο 

Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 

26 

15. Έγθξηζε πιεξσκήο πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ζηε Γ.Ο.Τ. Δγθξίζεθε ε πιεξσκή πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ζηε 

Γ.Ο.Τ. 
27 
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16. Έγθξηζε δηαγξαθήο ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ) 

θαη «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ) θαη «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΑΔ) 

28 

17. Καζνξηζκόο Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηελ 

Λεηηνπξγία Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 17/2022 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Καζνξίζζεθε ην Δηήζην Σέινο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ 

γηα ηελ Λεηηνπξγία Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο, ήηνη 60/ηκ ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο θαη 

30€/η.κ. ζηηο ινηπέο Κνηλόηεηεο 

29 

18. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο Δ. ΟΤΒΑΣΕΖ & ΗΑ Δ.Δ. γηα 

κείσζε κηζζώκαηνο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηνλ Παπάδν Γέξαο 

Δγθξίζεθε ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο Δ. ΟΤΒΑΣΕΖ & ΗΑ 

Δ.Δ. γηα κείσζε θαηά 20% ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηνλ Παπάδν Γέξαο 

30 

19. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ, ήηνη 

ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο, εκβαδνύ 111,00 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληόο 

ηνπ πάξθνπ ηεο Κνηλόηεηαο Παπάδνπ ηεο Γ.Δ. Γέξαο 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ, ήηνη ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο, εκβαδνύ 111,00 η.κ., 

πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ πάξθνπ ηεο Κνηλόηεηαο Παπάδνπ ηεο 

Γ.Δ. Γέξαο 

31 

20. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ, ήηνη 

ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο- παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ, κε ηνλ 

δηαθξηηηθό ηίηιν «Αζαλαζηάδεην», εκβαδνύ 118 η.κ., πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Κνηλόηεηα Πισκάξηνπ ηεο Γ.Δ. Πισκαξίνπ 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ, ήηνη ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο- παξαδνζηαθνύ 

θαθελείνπ, κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Αζαλαζηάδεην», εκβαδνύ 

118 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζηε Κνηλόηεηα Πισκάξηνπ ηεο Γ.Δ. 

Πισκαξίνπ 

32 
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