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150/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση ασκήσεως αίτησης αναι-
ρέσεως κατά του κ. Αιµίλιου 
Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογρά-
φου µηχανικού, Ε∆Ε, κατοίκου 
∆ράµας και κατά της υπ’ αριθµ. 
518/2013 οριστικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικ-
ρατείας.  
 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Μαΐου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής , µετά από την 20053/15-05-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
4.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
  

       

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 

ΑΔΑ: ΩΗ30Ω9Μ-92Κ



Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισηγούµενος,  το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη το υπ’ αριθµ. 18980/08-05-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την έγκριση ασκήσεως 
αίτησης αναιρέσεως κατά του κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογράφου 
µηχανικού, Ε∆Ε, κατοίκου ∆ράµας και κατά της υπ’ αριθµ. 518/2013 οριστικής 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
 τ
Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 

   «Σχετ. :  η από 6-2-2015 πράξη του Προέδρου του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας. 

Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 518/2013 οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού                 
Εφετείου Κοµοτηνής, η οποία εκδόθηκε επί της από 11-2-2010 και µε αριθ.καταθ. 3/18-
2-2010 προσφυγής του κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογράφου µηχανικού, Ε∆Ε, 
κατοίκου ∆ράµας, στρεφοµένης κατά : (1) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, νοµίµως εκπροσωπουµένης, και (2) κατά της τέως Κοινότητας Σιδηρονέρου 
∆ράµας, η οποία έδρευε στο Σιδηρόνερο ∆ράµας και εκπροσωπούνταν νοµίµως -και- 
ήδη κατά του ∆ήµου ∆ράµας, εδρεύοντος στη ∆ράµα (Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου) και 
νοµίµως εκπροσωπουµένου, ως καθολικού διαδόχου αυτής δια της από 1-1-2011 
καταργήσεως και συνενώσεως αυτής µε το ∆ήµο ∆ράµας δυνάµει των άρθρων 1 και 3 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ, Α΄, 87/7-6-2010), ο οποίος συνέχισε αυτοδικαίως την εν λόγω 
δίκη δυνάµει του άρθρου 283 παρ. 1 εδ. β΄ του ιδίου ως άνω Ν. 3852/2010, καθώς και 
επί των από 14-2-2013 και µε αριθ.καταθ. 1/14-2-2013 πρόσθετων λόγων του ανωτέρω 
αντιδίκου επί της ως άνω προσφυγής του, στρεφοµένων κατά : (1) της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται 
νοµίµως (ως διαδόχου δυνάµει του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης) και (2) του ∆ήµου ∆ράµας, εδρεύοντος στη ∆ράµα και νοµίµως 
εκπροσωπουµένου (ως καθολικού διαδόχου της καταργηθείσας δυνάµει του Ν. 
3852/2010 Κοινότητας Σιδηρονέρου), µε τα οποία αµφότερα ως άνω δικόγραφα, ο 
ανωτέρω αντίδικος ζητούσε, κατ΄αποδοχή αυτών, να ακυρωθούν: (Α) η υπ΄αριθ. 62/17-
7-2009 απόφαση του Συµβουλίου της Κοινότητος Σιδηρονέρου ∆ράµας δια της οποίας 
απορρίφθηκε η ένσταση του ανωτέρω αντιδίκου κατά της υπ΄αριθ.πρωτ. 2969/15-5-
2009 αποφάσεως του Προϊσταµένου της Τ.Υ.∆.Κ. Ν.∆.∆ράµας περί εκπτώσεώς του 
ανωτέρω αντιδίκου από το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ-ΚΛΕΙΣΤΑ», (Β) η υπ΄αριθ.πρωτ. 2969/15-5-2009 απόφαση 
του Προϊσταµένου της Τ.Υ.∆.Κ. Ν.∆. ∆ράµας περί εκπτώσεώς του ανωτέρω αντιδίκου 
από το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ-
ΚΛΕΙΣΤΑ», (Γ) η σιωπηρή απόρριψη (λόγω παρέλευσης απράκτου τριµήνου από την 
υποβολή) της από 23/10/2009 αιτήσεως θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την ακύρωση: α) της υπ΄αριθ. 
62/17-7-2009 αποφάσεως του Συµβουλίου της Κοινότητος Σιδηρονέρου ∆ράµας και β) 
της υπ΄αριθ.πρωτ. 2969/15-5-2009 αποφάσεως του Προϊσταµένου της Τ.Υ.∆.Κ. Ν.∆. 
∆ράµας και (∆) πάσα άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της ∆ιοικήσεως, προγενέστερη 
ή µεταγενέστερη, -και- η οποία έκανε δεκτή την ως άνω κρινοµένη προσφυγή και τους 
ως άνω κρινοµένους πρόσθετους λόγους του ανωτέρω αντιδίκου, ακύρωσε την ένδικη 
τεκµαιρόµενη απόρριψη της από 23-10-2009 αιτήσεως θεραπείας του ανωτέρω 
αντιδίκου από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
διέταξε την επιστροφή στον αντίδικο του παραβόλου που κατατέθηκε για την άσκηση της 
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προσφυγής -και- απάλλαξε το ∆ήµο ∆ράµας από τα δικαστικά έξοδα του ανωτέρω 
αντιδίκου, απορρίπτοντας τους ισχυρισµούς του ∆ήµου ∆ράµας, οι οποίοι προβλήθηκαν, 
νοµίµως και παραδεκτώς, µε το, από 14-6-2013 κατατεθέν ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Κοµοτηνής, υπόµνηµά του επί των κρινοµένων προσφυγής και πρόσθετων 
λόγων του ανωτέρω αντιδίκου -και- µε την, από 19-6-2013 κατατεθείσα ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, αντίκρουσή του επί του, από 14-6-2013 κατατεθέντος 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, υποµνήµατος του ανωτέρω αντιδίκου, 
καθώς και µε τις, ενώπιον της Γραµµατείας του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής 
κατατεθείσες, από 11-02-2013 οικεία έκθεση (του άρθρου 129 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας) του επί της κρινοµένης προσφυγής του ανωτέρω αντιδίκου που φέρει τον 
τίτλο «Εισηγητική Έκθεση επί της από 11-02-2010 Προσφυγής του Αιµίλιου Κυριακίδη 
του Μιχαήλ που µας κοινοποιήθηκε µε την 134/7-1-2013 Κλήση σας» -και- 
συµπληρωµατική έκθεση (του άρθρου 129 του Κώδικα  ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας) του επί 
των κρινοµένων πρόσθετων λόγων του ανωτέρω αντιδίκου που φέρει τον τίτλο 
«Συµπληρωµατική Έκθεση Απόψεων για τους από 15-02-2013 κοινοποιηθέντες σε εµάς 
Πρόσθετους Λόγους που υπέβαλε ο Αιµίλιος Κυριακίδης του Μιχαήλ σχετικά µε την από 
18-02-2010 προσφυγή του» περί καθ΄ολοκληρίαν απορρίψεως της κρινοµένης 
προσφυγής, των κρινοµένων πρόσθετων λόγων και των εν γένει ισχυρισµών του 
ανωτέρω αντιδίκου :   

Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, της από 31-1-2014 και µε αριθ.καταθ. (ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας) 806/2014 αίτησης αναιρέσεως, στρεφοµένης κατά του 

ανωτέρω αντιδίκου κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογράφου µηχανικού, Ε∆Ε, 

κατοίκου ∆ράµας -και- κατά της εν λόγω υπ΄αριθ. 518/2013 οριστικής απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, µε την οποία ζητείται να αναιρεθεί καθ΄ολοκληρίαν η εν 

λόγω προσβαλλοµένη υπ΄αριθ. 518/2013 οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Κοµοτηνής, ούτως ώστε να απορριφθούν καθ΄ολοκληρίαν η από 11-2-2010 και µε 

αριθ.καταθ. 3/18-2-2010 κρινοµένη προσφυγή του ανωτέρω αντιδίκου καθώς και οι από 

14-2-2013 και µε αριθ.καταθ. 1/14-2-2013 πρόσθετοι λόγοι του ανωτέρω αντιδίκου επί 

της ως άνω κρινοµένης προσφυγής του, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτοµερώς 

στο ιστορικό της ως άνω αίτησης αναιρέσεως -και- της οποίας η συζήτηση έχει ορισθεί 

κατά τη δικάσιµο της 25ης Μαϊου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ., µε εισηγήτρια 

την Πάρεδρο κ.Βαρουφάκη Τρισεύγενη σύµφωνα µε την ως άνω πράξη του Προέδρου 

του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας          -ΚΑΙ- υπέρ της εγκρίσεως της 

ασκήσεως, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω αίτησης 

αναιρέσεως από εµένα την υπογράφουσα αυτήν καθώς και την παρούσα γνωµοδότηση, 

∆ικηγόρο ∆ράµας (A.M. του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας: 125), Πολύµνια Μπανά του 

Γεωργίου και της Ελπινίκης, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο ∆ράµας (οδός 

Βαρδουσίων αριθ. 18), ως πληρεξούσια δικηγόρο (Νοµική Σύµβουλο) του ∆ήµου 

∆ράµας ( συνδεόµενη µετ΄αυτού µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια 

µηνιαία αντιµισθία από την 1-3-2007 έως σήµερα, δυνάµει της υπ΄αριθ.πρωτ. 40823/5-

9-2006 απόφασης του ∆ηµάρχου ∆ράµας περί προσλήψεώς µου ως δικηγόρου του 

∆ήµου ∆ράµας, µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια µηνιαία 

αντιµισθία, σε κενή οργανική θέση δικηγόρου του ∆ήµου ∆ράµας, της οποίας περίληψη, 

όπως αυτή νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.πρωτ. 8652/2007 απόφαση του Γενικού 
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Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δηµοσιεύθηκε στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Γ΄, 3/5-1-2007) σε συνδυασµό µε την 

υπ΄αριθ.πρωτ. 12511/1-3-2007 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ράµας µε θέµα «Τοποθέτηση 

Νοµικού Συµβούλου» περί τοποθετήσεώς µου, από την 1-3-2007, στο Γραφείο Νοµικών 

Συµβούλων των Ειδικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας µε καθήκοντα, µεταξύ άλλων, 

να παρίσταµαι σε όλα τα ∆ικαστήρια για υποθέσεις του ∆ήµου ∆ράµας -και- το από 1-3-

2007 πρωτόκολλο εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων µου)  καθώς και όλων εν 

γένει των µέχρι σήµερα, σχετικών µε την άσκηση της ως άνω αίτησης αναιρέσεως, 

ενεργειών µου, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας (όπως, µεταξύ άλλων, 

της επίδοσης, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω αίτησης 

αναιρέσεως καθώς και της ως άνω πράξης του Προέδρου του ΣΤ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας προς τον ανωτέρω αντίδικο ).  

Σηµειωτέον δε, ότι άσκησα, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, ως 

πληρεξούσια δικηγόρος (Νοµική Σύµβουλος) του όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, την ως 

άνω από 31-1-2014 και µε αριθ.καταθ. (ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας) 

806/2014 αίτηση αναιρέσεως, στρεφοµένη κατά του ανωτέρω αντιδίκου και κατά της ως 

άνω υπ΄αριθ. 518/2013 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού                 

Εφετείου Κοµοτηνής, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου να µην 

απωλέσει ο ∆ήµος ∆ράµας το εν λόγω δικαίωµά του λόγω άπρακτης παρελεύσεως της 

προς τούτο νόµιµης προθεσµίας.  

Σχετικώς επισυνάπτω, στο παρόν, αντίγραφο της εν λόγω προσβαλλοµένης 

υπ΄αριθ. 518/2013 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού                 

Εφετείου Κοµοτηνής καθώς και αντίγραφο της εν λόγω από 31-1-2014 και µε 

αριθ.καταθ. (ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας) 806/2014 αιτήσεως αναιρέσεως 

µετά της ως άνω, επ΄αυτής συνηµµένης, πράξης του Προέδρου του ΣΤ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας»                                          

          Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις  του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010,  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση, από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, της από 31-1-2014 και µε αριθ. καταθ. (ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας) 806/2014 αίτησης αναιρέσεως, στρεφοµένης κατά του ανωτέρω αντιδίκου 

κ. Αιµίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογράφου µηχανικού, Ε∆Ε, κατοίκου ∆ράµας -και- 

κατά της εν λόγω υπ΄ αριθ. 518/2013 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Κοµοτηνής, µε την οποία ζητείται να αναιρεθεί καθ΄ολοκληρίαν η εν λόγω 

προσβαλλοµένη υπ΄αριθ. 518/2013 οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Κοµοτηνής, ούτως ώστε να απορριφθούν καθ΄ολοκληρίαν η από 11-2-2010 και µε 
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αριθ.καταθ. 3/18-2-2010 κρινοµένη προσφυγή του ανωτέρω αντιδίκου καθώς και οι από 

14-2-2013 και µε αριθ.καταθ. 1/14-2-2013 πρόσθετοι λόγοι του ανωτέρω αντιδίκου επί 

της ως άνω κρινοµένης προσφυγής του, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτοµερώς 

στο ιστορικό της ως άνω αίτησης αναιρέσεως -και- της οποίας η συζήτηση έχει ορισθεί 

κατά τη δικάσιµο της 25ης Μαϊου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ., µε εισηγήτρια 

την Πάρεδρο κ.Βαρουφάκη Τρισεύγενη σύµφωνα µε την ως άνω πράξη του Προέδρου 

του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, της ως 

άνω αίτησης αναιρέσεως από την υπογράφουσα αυτήν καθώς και την ανωτέρω 

γνωµοδότηση, ∆ικηγόρο ∆ράµας (A.M. του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας: 125), 

Πολύµνια Μπανά του Γεωργίου και της Ελπινίκης, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο 

∆ράµας (οδός Βαρδουσίων αριθ. 18), ως πληρεξούσια δικηγόρο (Νοµική Σύµβουλο) του 

∆ήµου ∆ράµας (συνδεόµενη µετ΄αυτού µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και 

πάγια µηνιαία αντιµισθία από την 1-3-2007 έως σήµερα, δυνάµει της υπ΄αριθ.πρωτ. 

40823/5-9-2006 απόφασης του ∆ηµάρχου ∆ράµας περί προσλήψεώς της ως δικηγόρου 

του ∆ήµου ∆ράµας, µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια µηνιαία 

αντιµισθία, σε κενή οργανική θέση δικηγόρου του ∆ήµου ∆ράµας, της οποίας περίληψη, 

όπως αυτή νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.πρωτ. 8652/2007 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δηµοσιεύθηκε στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Γ΄, 3/5-1-2007) σε συνδυασµό µε την 

υπ΄αριθ.πρωτ. 12511/1-3-2007 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ράµας µε θέµα «Τοποθέτηση 

Νοµικού Συµβούλου» περί τοποθετήσεώς της, από την 1-3-2007, στο Γραφείο Νοµικών 

Συµβούλων των Ειδικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας µε καθήκοντα, µεταξύ άλλων, 

να παρίσταται σε όλα τα ∆ικαστήρια για υποθέσεις του ∆ήµου ∆ράµας -και- το από 1-3-

2007 πρωτόκολλο εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων της)  καθώς και όλες εν 

γένει τις µέχρι σήµερα, σχετικές µε την άσκηση της ως άνω αίτησης αναιρέσεως, 

ενέργειές της, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας (όπως, µεταξύ άλλων, 

την επίδοση, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω αίτησης 

αναιρέσεως καθώς και της ως άνω πράξης του Προέδρου του ΣΤ΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας προς τον ανωτέρω αντίδικο ).  

  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 

 

ΑΔΑ: ΩΗ30Ω9Μ-92Κ
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