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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 67 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση 

των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». 
 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 5711/10-

03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

  

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 

όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. 

Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς 

και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.  

[...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και 

παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 
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2. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: ήτοι «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα 

που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, 

την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ) 

γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση 

του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη, συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση 

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από 

τον μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή 

περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια 

βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 

συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις 

αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των 

επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές 

γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων 

κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών 

των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 
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4. Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία 

των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες 

ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α' 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις 

που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα 

μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.[…] 

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). […] 

ε) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου 

εδαφίου της ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 

η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.» 

4. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο δήμο ανά κλάδο/ειδικότητα  

5. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσία 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Να αποφασίσει για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων –

Γνωμοδοτικό Όργανο σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 ως εξής: 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1. Παντουλάρη Φωτεινή, ως 

πρόεδρος 
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 

2. Ζαφειριάδου Χρυσούλα ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 

3. Δαϊκίδης Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1. Τσομπανοχρήστος Στυλιανός  ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού Διοικητικών 
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2. Αλευρόπουλος Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικού 

3. Κωνσταντινίδης Στέφανος ΔΕ Διοικητικού 

 

Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 

του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α), όπως ισχύουν. Στην παρούσα πράξη επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό 

σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ. ΔΥ), όσον αφορά τις σχετικές με την υποβολή των 

δηλώσεων υποχρεώσεις, τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών του οργάνου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

Α) Εγκρίνει την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων –Γνωμοδοτικό 

Όργανο σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 ως εξής: 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1. Παντουλάρη Φωτεινή, ως 

πρόεδρος 
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 

2. Ζαφειριάδου Χρυσούλα ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 

3. Δαϊκίδης Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1. Τσομπανοχρήστος Στυλιανός  ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού Διοικητικών 

2. Αλευρόπουλος Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικού 

3. Κωνσταντινίδης Στέφανος ΔΕ Διοικητικού 

 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 

του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α), όπως ισχύουν. Στην παρούσα πράξη επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα 

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ. ΔΥ), όσον αφορά τις σχετικές με την υποβολή των δηλώσεων 

υποχρεώσεις, τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών του οργάνου. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67 / 2022. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  15.03.2022 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 
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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      Αμπελόκηποι,    15-03-2022   

Πληροφορίες : Σωτήριος Μπούρας  & Αλευρόπουλος Παναγιώτης  Αριθ.  Πρωτ.:  ΔΥ   

 Tηλ.               : 2313 313687    &  2313 313689               

 FAX               : 2313 313628                  

 E- mail           : s.bouras@ampelokipi-menemeni.gr 

                      p.alevropoulos@ampelokipi-menemeni.gr  

                         

 

       Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 

(ΔΟΣ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του Ν.3213/2003» 

 

Με την παρούσα απόφαση έχετε οριστεί μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, σε Επιτροπή (συλλογικό όργανο), 

το οποίο σχετίζεται με τους ετήσιους διαγωνισμούς που διενεργούνται στον Δήμο μας.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και εφόσον η συμμετοχή σας σχετίζεται με προκηρυγμένους διαγωνισμούς άνω των προβλεπόμενων ορίων 

δηλαδή 

 

α. προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών, των οποίων ο  προϋπολογισμός  υπερβαίνει το ποσό των 

150.000 ευρώ  ανά διαγωνισμό (καθαρή αξία) 

β. έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (καθαρή αξία) 

  

- Ως τακτικό μέλος, ανεξάρτητα αν συμμετέχετε ή όχι στον διαγωνισμό  και ανεξάρτητα αν αυτός υλοποιηθεί ή 

όχι είστε υπόχρεος/η από τη στιγμή της προκήρυξης του διαγωνισμού και του ορισμού σας στην Επιτροπή  και 

για όσο χρονικό διάστημα διενεργείται το έργο, μελέτη,  προμήθεια, υπηρεσία. 

 

Αν δεν έχετε ξαναυποβάλλει δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ οφείλετε να υποβάλλεται ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ εντός 90 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

- Ως αναπληρωματικό μέλος είστε υπόχρεος/η την ημέρα που αντικαθιστάτε το τακτικό μέλος και υπογράφετε 

για διαγωνισμούς άνω των προβλεπόμενων ορίων,  όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου αυτού (πχ Πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης, Πρωτόκολλα 

παραλαβής, Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κλπ) και υποβάλλεται δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ εντός 90 ημερών  από 

την   ημερομηνία υπογραφής των πρακτικών αυτών.  

  

Σε περίπτωση που ως υπόχρεα μέλη υποβάλλετε ήδη ετήσια ΔΠΚ και ΔΟΣ δεν είστε υποχρεωμένοι να 

 
 



6 

 

 

 

                                                                             ΑΔΑ: 97ΥΚΩΨΕ-ΩΒΠ                                                           

   

 

υποβάλλεται αρχική ΔΠΚ και ΔΟΣ αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε να υποβάλλετε ετήσια. 

 

Σκόπιμο είναι να φυλάτε οι ίδιοι φωτοαντίγραφο του πρακτικού στο οποίο ως μέλος της Επιτροπής 

υπογράφετε και σχετικό αρχείο όλων των συμμετοχών σας σε Επιτροπές διαγωνισμών, καθώς  οι ημερομηνίες 

θα σας χρειαστούν κατά την υποβολή της δήλωσης, ενώ σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου κάθε υπόχρεος οφείλει 

να γνωρίζει ο ίδιος την υποχρέωσή του για υποβολή δήλωσης (έγγραφο με α.π. 897/18.5.2011 της Αρχής). 

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Υπόχρεων – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (www.pothen.gr) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 από τις 07.00 έως τις 17.00 

κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης  με το τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου 

μας στα τηλέφωνα  2313 313687 (Μπούρας Σωτήριος) και 2313 313689 (Αλευρόπουλος Παναγιώτης). 

Τέλος, μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, στην ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια» είναι δυνατή 

η αποστολή μηνύματος για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο υπόχρεος κατά την υποβολή της Δήλωσης 

της Περιουσιακής του Κατάστασης. 

 

         

 

 

 

 

                           Εντολή Δημάρχου  

                                                                                      Ο Προϊστάμενος  του τμήματος Διοίκησης  &  

                       Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

                          

 

                                     Σωτήριος  Μπούρας  

 

 


