
                                                                                                     
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
    ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 06/2019

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 08/2019                                                    

Περίληψη

«Γνωμοδότηση επί  του φακέλου  ανανέωσης /  τροποποίησης  περιβαλλοντικών  όρων για  την
αδειοδότηση  λατομείου  αδρανών  υλικών  99.949  τ.μ.  της  εταιρείας  «Λατομεία  Κοινότητας
Ταγαράδων»,  εντός  της  καθορισμένης  λατομικής  περιοχής  Κοινότητας  Ταγαράδων,  Δ.Ε.
Θέρμης  Δήμου Θέρμης Π.Ε. Θεσ/νίκης.».        

                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, σήμερα 23
Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων
του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρίθ. 38134/19ης-09-
2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε σύμβουλο και
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Κοινότητας  σύμφωνα  με  τις  σχετικές
διατάξεις  της  παρ.  1  άρθρου 88 του  Ν.  4855/2018 για συζήτηση και  λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
2.   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          
3.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ                                                                         ΚΑΝΕΙΣ

   4.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ 
   5. ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
   6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ                               

7.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ                                           
   

 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «γνωμοδότηση επί
του  φακέλου  ανανέωσης/τροποποίησης  περιβαλλοντικών  όρων  για  την  αδειοδότηση  λατομείου
αδρανών  υλικών  99.949  τ.μ.  της  εταιρείας  «Λατομεία  Κοινότητας  Ταγαράδων»,  εντός  της
καθορισμένης  λατομικής  περιοχής  Κοινότητας  Ταγαράδων,  Δ.Ε.  Θέρμης  Δήμου  Θέρμης  Π.Ε.
Θεσ/νίκης», και αφού έλαβε υπόψη:

1.  Το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των  Κοινοτήτων.

     2.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  7324/12.09.2019   έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού
Σχεδιασμού Κεντρικής  Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
για  «γνωμοδότηση  επί του Φακέλου ανανέωσης/τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για
την  αδειοδότηση  λατομείου  αδρανών  υλικών  99.949  στρεμ.  της  εταιρείας  «Λατομεία
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κοινότητας  Ταγαράδων»,  εντός  της  καθορισμένης  λατομικής  περιοχής  Κοινότητας
Ταγαράδων, Δ.Ε. Θέρμης  Δήμου Θέρμης Π.Ε. Θεσ/νίκης. 

3.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  11791/7.4.2017  έγγραφο  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  προς  τη  Δ/νση
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας
Θράκης για το  «αν τηρήθηκαν απόλυτα όλοι  οι  όροι προστασίας του περιβάλλοντος  που
περιγράφονται στις με αριθ. πρωτ. 726/4.2.2010 και 7326/4.10.2010 Α.Ε.Π.Ο».

4.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  2413/26.4.2017  έγγραφο  απάντηση  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και
Χωρικού  Σχεδιασμού  Κεντρικής  Μακεδονίας   σύμφωνα  με  το  οποίο  η  Υπηρεσία  «δεν
διαθέτει αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και δραστηριοτήτων ...., τα
λατομεία  Ταγαράδων  έχουν  έκταση  μεγαλύτερη  των  250  στρμ.....  και  η  περιβαλλοντική
αδειοδότηση  αποτελεί  αρμοδιότητα  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας» και
διαβίβαση  του  φακέλου  προς  απάντηση  στη  Δ/νση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης   του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5.  Το  υπ  αριθ.  43506/29.11.2017  έγγραφο  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  προς  τη  Δ/νση
Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «για το αν τηρήθηκαν απόλυτα
όλοι  οι  όροι  προστασίας  του  περιβάλλοντος  που  περιγράφονται  στις  726/4.2.2010  και
7326/4.10.2010  Α.Ε.Π.Ο».

6.  Το  υπ  αριθ.  3818/13.2.2018  έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  με  το  οποίο  μας  ενημέρωσαν,  ότι  το  αίτημα
43506/29.11.2017  της  κοινότητας  Ταγαράδων  διαβιβάστηκε  στη  Ειδική  Γραμματεία  του
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών προς απάντηση, χωρίς να έχουμε λάβει  απάντηση
μέχρι σήμερα, υποστήριξε:

 Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας Δ/νση
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας
Θράκης,  η  Δ/νση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας και η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών),  αδυνατούν, η
κάθε  μία  για  τους  δικούς  της  λόγους,  να  μας  ενημερώσουν  για  το  αν  τηρήθηκαν
απόλυτα  όλοι  οι  όροι  προστασίας  του  περιβάλλοντος  που  περιγράφονται  στις
726/4.2.2010  και  7326/4.10.2010  Α.Ε.Π.Ο,  ενώ  ταυτόχρονα  σχεδιάζεται  η  ανανέωση/
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το υπ αριθ. 894/5.7.2019 αίτημα
του ενδιαφερομένου.

 Ο  ν.1428/1984,  άρθρο  9  παραγ.2  θεσπίζει  ανώτερο  όριο  λειτουργίας  λατομικής
δραστηριότητας τα τριάντα (30) χρόνια.

 Ο  ν.4512/2018,  άρθρο  45  παραγ.3  θεσπίζει  ανώτερο  όριο  λειτουργίας  λατομικής
δραστηριότητας τα εβδομήντα (70) χρόνια.

  Η σημερινή κατάσταση της περιοχής  μετά από λατομική δραστηριότητα  σαράντα χρόνων
(40)  χρόνων,  έναρξη  1980,  είναι  «δια  γυμνού  οφθαλμού»  η  εξής:  Είναι  ήδη  ορατή  η
αλλοίωση του τοπίου με τη δραστική μεταβολή τόσο των μορφών όσο και των γραμμών που
προκλήθηκε  από  τη  μέχρι  τώρα  μεταλλευτική  δραστηριότητα.  Είναι  προφανές  ότι  δεν
υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των  σοβαρών περιβαλλοντικών βλαβών που ήδη έχει υποστεί
το τοπίο. Η σχεδιαζόμενη ανανέωση/τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, σε συνδυασμό
με την παράταση της εκμετάλλευσης για άλλα τριάντα (30) χρόνια (ν. 4512/2018,άρθρο 45
παράγ.3),  θα  επιφέρει  νέες  σοβαρές  μεταβολές  στο  ανάγλυφο  της  περιοχής,  που  θα
επηρεάσουν  τις  κινήσεις  των  αέριων  μαζών,  του  μικροκλίματος  της  περιοχής  και  των
υπόγειων υδάτων.

Σήμερα μετά από 40 χρόνια λειτουργίας έχει δημιουργηθεί  μια τεράστια τομή στο
βουνό, κάτι σαν αρχαίο θέατρο, κάτι σαν σημερινό γήπεδο το οποίο συνεχώς διαπλατύνεται
και εμβαθύνεται. Φανταστείτε λοιπόν πώς θα γίνει μετά από άλλα τριάντα χρόνια εξόρυξης
ως  ο  νόμος  ορίζει.  Είναι  βέβαιο  ότι  θα  επιφέρει  ανεπανόρθωτη  και  μη  αναστρέψιμη
καταστροφή του τοπίου και θα υποθηκεύσει την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών,
γεγονός που αντιβαίνει αφ΄ ενός  στον ίδιο τον ν. 4512/2018, ο οποίος στο άρθρο 49 παράγ.1
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αναφέρει: «απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων αν από αυτή δημιουργούνται σοβαρές
αλλοιώσεις  του  φυσικού  περιβάλλοντος....» και  αφ΄  ετέρου  στα  άρθρα  24  και  106  του
συντάγματος  τα  οποία  αναφέρονται  σε  «ορθολογική  και  με  φειδώ  εκμετάλλευση  των
φυσικών  πόρων,  χάριν  των  επόμενων  γενεών».  (Ο  ν.4512/2018  άρθρο  45  παραγ.3  είναι
προδήλως αντισυνταγματικός), πρότεινε

την  απόρριψη  της  ανανέωσης/τροποποίησης  των  περιβαλλοντικών  όρων  και
καλεί την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  και  κάθε  άλλη  εμπλεκόμενη  Δ/νση  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κινήσουν τις διαδικασίες αφαίρεσης της περιοχής της
Κοινότητας Ταγαράδων από τους λατομικούς χάρτες,  μετά από σαράντα (40)  χρόνια
έντονης  λατομικής  εκμετάλλευσης  και να επιβάλλει  στην  ενδιαφερόμενη  εταιρία  την
μετεγκατάσταση της μονάδας σε άλλη περιοχή. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν.

       1.  Ο Σύμβουλος κ. Διαμαντής Σιδηρόπουλος πήρε το λόγο και είπε ότι: «είναι αρνητικός στο να
γίνει η ανανέωση. Αν κερδίσουμε κάτι που δεν πρόκειται έχει καλώς. Αν πω όχι θα συμφωνήσω
με το φίλο μου το Γιώργο να σου πω γιατί. Αν όλα αυτά τα χρόνια και έχει όφελος ο δήμος ο
δικός μας και υποτίθεται ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι ας πούμε εξαρτάτε και από το δήμαρχο
από το δήμο ότι εάν είναι να γίνει κάτι καλό στον τόπο μας εδώ γνωρίζοντας ότι αυτά τα οφέλη
τα πήρε από τους Ταγαράδες αυτά τα έσοδα».   

   2. Ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καπούλας πήρε το λόγο και είπε ότι:  «είμαι θετικός να γίνει  η
ανανέωση διότι τα λατομεία για τους Ταγαράδες όλα αυτά από τα λατομεία έγιναν. Να είμαι
αρνητικός εγώ τώρα; δεν γίνεται αυτό. Όλα τα έργα δεν έγιναν από τα λατομεία από τα που
παίρναμε; Γιατί να είμαι αρνητικός δηλαδή; Επειδή πάνε στο δήμο Θέρμης τα χρήματα. Αν
ερχόταν εδώ τι θα έκανες; Εγώ ψηφίζω ναι». 

    3.   Η  Σύμβουλος  κα.  Αναστασία  Μπαλάσκα  πήρε  το  λόγο  και  είπε  ότι:  «νομίζω  είναι
μονόδρομος τι να πούμε απαξιούνε και να μας απαντήσουν εδώ και δυο χρόνια. Έτσι δεν είναι.
Τελειώνουν  το  δέκα  εννιά.  Εμείς  γιατί  να  απαντήσουμε  καταφατικά.  Η  εταιρεία  θα  ήταν
υπεύθυνη να μας αποδείξει αφού ζητάει … το συμφέρον της έχει να πάει και να κερδίσει και
μένα να πει ναι ρε παιδιά. Εγώ θα αποκαταστήσω το περιβάλλον είστε ο. κ. ζητάω να πάω
παρακάτω το βλέπω … πολύ … είναι … καταντάει γελοίο. Είναι μονόδρομος το όχι λοιπόν. Ότι
και να αποφασίσουν οι άλλοι.   Ότι και να αποφασίσουν οι άλλοι όταν δεν μας υπολογίζει
κανείς σε μια απάντηση που ζητάμε και την παλεύουμε και πάμε από υπηρεσία σε υπηρεσία μας
δουλεύουν εμείς θα πούμε τι εντάξει παιδιά θα γίνει το δικό σας αφού ούτως ή άλλως το δικό
σας θα γίνει ας πούμε όχι τουλάχιστον».  

    4.  Η Σύμβουλος κα. Όλγα Ευταξία πήρε το λόγο και είπε ότι: «και εγώ θα ψηφίζω αρνητικά αν
και ακόμη για να είμαι ειλικρινής δεν έχω πλήρη εικόνα αισθάνομαι δηλαδή ότι ψηφίζω ποιο
πολύ με το θυμικό παρά με όλα τα στοιχεί που έπρεπε να γνωρίζω. Ναι σίγουρα κανείς δεν
θέλει να δεν θέλει να πλήττεται το περιβάλλον . με αυτό τον τρόπο και ψηφίζω πάνω σε αυτή τη
λογική. Ότι εφόσον ο νόμος κάποτε έδινε τα τριάντα χρόνια και αυτό το πλαίσιο έχει ξεπεραστεί
και πάμε τώρα για σαράντα και πενήντα και εβδομήντα ψηφίζω αρνητικά για τη λογική ότι ναι
εβδομήντα χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά για να αξιοποιείτε ένα νταμάρι ας πούμε και να
σπάνε πέτρες. Σε αυτό το κομμάτι απαντάω αρνητικά. Εγώ όμως με την επιφύλαξη ότι δεν
γνωρίζω όλο το πλαίσιο και δεν γνωρίζω αν η εταιρεία αύριο μεθαύριο μας πει παιδιά εμείς
του  τηρήσαμε  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  κάναμε  αναδάσωση κάναμε  το  ένα  κάναμε  το
άλλο».
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     5.  Η Σύμβουλος κα. Βασιλική Λιάπη πήρε τον λόγο και είπε ότι: «συμφωνεί με τον κ. Τσονίδη
και την κα Ευταξία και ότι: «έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το πράγμα υποκινήθηκε ίσως από
το γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα και ότι αν το χωριό είχε έσοδα ενδεχομένως δεν θα γινόταν
όλη αυτή η κουβέντα τώρα και ότι απλά βόλεψε αν η έκφρασή μου είναι επιτρεπτή βόλεψε η
συγκυρία  με  την  ανανέωση  των  εβδομήντα  (70)  ετών.  Και  για  το  περιβάλλον  είμαι
υποχρεωμένη να πω όχι αλλά νομίζω ότι όχι μου αν πει και ο Γιώργος τελικά θα είναι θα είναι
μισό γιατί δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν έχω καν την οπτική επαφή
που είχατε εσείς. Διατηρώ πολλές επιφυλάξεις».       

    6. Ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσονίδης πήρε το λόγο και είπε ότι: «το ιδεατό η επιθυμία με την
πραγματικότητα απέχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να λέει ότι
μολύνουν το περιβάλλον είναι εις βάρος των κατοίκων των Ταγαράδων, πως να έρθουμε και να
πούμε να πούμε συκοφαντικά δηλαδή ότι ξέρετε δεν τηρείτε τους περιβαλλοντικούς όρους Ένα,
δύο, τρία, τέσσερα, δέκα σημεία υπογράφει ο τάδε γεωλόγος, ο τάδε χημικός μηχανικός. Αν
θέλετε  ψήφο αντίδρασης εγώ είμαι  υπέρ να ψηφήσω και  εγώ όχι,  όχι  όμως ψήφο λογικής
τεκμηριωμένης. Το σωστό είναι να ψηφήσω παρόν για κάτι που δεν ξέρω για μένα. Τώρα σαν
κοινότητα Ταγαράδων επειδή έχω και μια πίκα με τη πολιτική του δημάρχου που πήρε τόσα
εκατομμύρια  από  τους  Ταγαράδες  που  ντρέπεται  να  μας  πει  πόσα  πήρε  αυτή  είναι  η
πραγματικότητα. Ντρέπεται να μας πει ότι πήρε είκοσι δυο εκατομμύρια από τους Ταγαράδες
και σας έκανα μόνο για διακόσιες χιλιάδες ευρώ έργα έτσι με αναγκάζουν να ψηφίσω όχι. Αλλά
η θέση μου είναι να ψηφίσω με τη λογική και αυτή είναι με ορθολογική σκέψη. Ψηφίζοντας όχι
είναι ψήφος αντίδρασης και όχι ορθολογική σκέψη. Αν ήθελα να ψηφίσω με ορθολογική σκέψη
θα έλεγα  παιδιά  ψηφίζω παρόν γιατί  δεν  το  ξέρω το  θέμα.  Και  δεν θέλω μια  ζωή να  με
κατακρίνει όχι αυτή η ψήφος δεν είναι lards. Αλλά από αγανάκτηση όμως χίλια όχι. Γιατί δεν
μπορούν πεντακόσιες  χιλιάδες  που  λέει  ο  κύριος  Καλαθάς.  Το δυο χιλιάδες  δέκα είχε  ένα
εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες. Τα τελευταία εφτά χρόνια με ομολογία δικιά
του πήραμε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες. Πήρε ο δήμος Θέρμης. Αυτό είναι
το δίλημμά. Που δε θέλω να κάνω. Δηλαδή αν υπήρχε μια καταγγελία που να λέει μετρήσανε
την ατμόσφαιρα επάνω και βρήκανε ρύπους και τα λοιπά και οτιδήποτε χιλιάδες. Έτσι ενώ το
επιτρεπτό όριο είναι εξακόσια πενήντα αν υπήρχε κάτι άλλο ή είχε δέντρα φυτεμένα ξέρω εγώ
το έβλεπε τίποτε θα έλεγα ωραία και δεν παίρνουν λεφτά και δεν τηρούνται οι όροι. Και η
κοροϊδία που με πικραίνει περισσότερο είναι ξέρω ότι θα φύγει από εδώ δεν θα γίνει τίποτε
απολύτως και θα πάει από το δήμο Θέρμης να υπογράψει μια καλή σύμβαση. Έτσι γίνεται
συνέχεια. Και εμείς θα είμαστε τα παιδιά του όχι. Τελειώνοντας τελειώνοντας θα ήθελα να πω
αυτούς τους συναδέλφους υπαλλήλους που δεν μας απάντησαν Δημήτρη, εσύ ήσουν τόσα χρόνια
συνάδελφος,  έτσι.  Δεν  έχουν  το  δικαίωμα.  Πρέπει  σαν  κοινότητα  να  τους  τραβήξουμε  ένα
κοστουμάκι. Να τους πούμε και να το δημοσιοποιήσουμε και να είναι μέρος του όχι έτσι της
πλειοψηφίας ότι επειδή υπάρχουν συνάδελφοι που δεν κάναν γι΄ αυτή τη δουλειά να μην το
περάσουν στο απυρόβλητο». 

     

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συμβούλιο  της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους πέντε
κατά της ανανέωσης, ένα υπέρ και ένα παρόν 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την απόρριψη της ανανέωσης/τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων και καλεί την αρμόδια
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης και κάθε άλλη εμπλεκόμενη Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
κινήσουν  τις  διαδικασίες  αφαίρεσης  της  περιοχής  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  από  τους
λατομικούς χάρτες,  μετά από σαράντα (40) χρόνια έντονης λατομικής εκμετάλλευσης και να
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επιβάλλει  στην  ενδιαφερόμενη  εταιρία  την  μετεγκατάσταση  της  μονάδας  σε  άλλη  περιοχή
σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.    
    

    Στο συμβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Ηρακλής Μητακίδης για την τήρηση
των πρακτικών.

                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

             

                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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