
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  1ησ/ 30.01.2023 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 10/2023 

Θζμα 10ο: Περί διατήρηςησ ή απομάκρυνςησ κενωθζντοσ από 01/01/2023 περιπτζρου ςτην 
Κοινότητα Βζλου. 

 
ιμερα τθν 30η  του μηνόσ Ιανουαρίου ,  ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2023 και ώρα 19.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 532/26.01.2023 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ 
και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίοσ  και παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν 
παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι ζνα (21) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ –Πρόεδροσ                                                       1. Καραχοντηίτθσ Κω/νοσ 
2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                  2. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ  
3. Καλλίρθ Μαρία                                                                                             (προςιλκε ςτο 6ο ΘΗΔ) 
4. Μαγγίνασ Ιωάννθσ                                                                                        3. Περρισ Νικόλαοσ 
5. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                  4. Μπιτςάκου Αςπαςία 
6. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                 5. Δθμθτρίου Μαρία 
7. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                        ( προςιλκε ςτο 2ο ΘΗΔ) 
8. Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             6. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ 
9. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                              
10. ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                               
11. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ        
12.  Μανάβθσ Π. Ακανάςιοσ     
13.  Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ                                                            (Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και κλικθκαν νόμιμα) 
14.  Μανάβθσ Δ. Ακανάςιοσ         
15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                             
17. Βουδοφρθσ Σςίτουρασ Νικόλαοσ (αποχϊρθςε ςτο 6ο ΘΗΔ)                                                                
18. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ 
19. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ (αποχϊρθςε ςτο 6ο ΘΗΔ)                                                                
20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ          
21. Λιάκοσ Μιχαιλ 
 

  
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ: 
1.  Δαγρζσ Ευάγγελοσ             Πρόεδροσ Νεράντηασ 
2. Κεχαγιάσ Περίανδροσ         Πρόεδροσ Βοχαικοφ      
3. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ     Πρόεδροσ Χαλκείου 
4. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ   Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ 
5. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ 
6. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ          Πρόεδροσ Μπολατίου                  
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ                          2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                                  4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ    Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ       6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου      
7.  Δθμθτρίου Βαςίλειοσ         Πρόεδροσ Σαρςινϊν                                 8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                                    

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Περί διατήρηςησ ή απομάκρυνςησ 
κενωθζντοσ από 01/01/2023 περιπτζρου ςτην Κοινότητα Βζλου» και ζδωςε το λόγο ςτον 
Αντιδιμαρχο κ. Ρόηο Νικόλαο, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :  
Α) Σθν Ειςιγθςθ του Σμιματοσ Σοπικισ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, ωσ κάτωκι:  
 
ΘΕΜΑ: Ειςιγθςθ για τισ διαδικαςίεσ διατιρθςθσ ι απομάκρυνςθσ κενωκζντοσ από 01/01/2023 περιπτζρου ςτθν 

κοινότθτα Βζλου. 

ΧΕΣΙΚΑ: 

α) θ αρ. 38 εγκφκλιοσ του Υπ. Εςωτερικϊν με αρ.πρωτ. 23463/6-6-2014. 

β) άρκρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Αϋ/14-4-2014).  

 Με το άρκρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Αϋ/14-4-2014) αντικαταςτάκθκε θ υποπαράγραφοσ ΣΤ. 2 του άρκρου πρϊτου 
του ν. 4093/2012 (Αϋ 222) και ρυκμίςτθκαν με λεπτομερειακό τρόπο ηθτιματα που αφοροφν ςτθν παραχϊρθςθ του 
δικαιϊματοσ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτϊν ζναντι ανταλλάγματοσ και 
ταυτόχρονα επιχειρικθκε να αντιμετωπιςκοφν τεχνικά-διαδικαςτικά και ερμθνευτικά ηθτιματα που προζκυψαν μετά τθ 
κζςθ ςε ιςχφ τθσ υποπαραγράφου ΣΤ 2 του ν. 4093/2012.  
 
Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τον κακοριςμό του αρικμοφ και τθ χωροκζτθςθ των περιπτζρων, είναι θ ακόλουκθ:  
Με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου κακορίηονται οι κζςεισ περιπτζρων και αποτυπϊνονται ςε τοπογραφικά 
διαγράμματα αρμόηουςασ κλίμακασ, ςτα οποία απεικονίηονται το κουβοφκλιο του περιπτζρου, ο περιβάλλοντασ  χϊροσ 
του και ο ευρφτεροσ περιβάλλοντασ χϊροσ του. Ο κακοριςμόσ (χωροκζτθςθ) των κζςεων αφορά τόςο ςε νζεσ κζςεισ όςο 
και ςε αυτζσ που ζχουν κενωκεί για οποιονδιποτε λόγο.  
Θ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ οικείασ κοινότθτασ και ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 
Ποιότθτασ Ηωισ. Παράλλθλα, απαιτείται γνϊμθ τθσ οικείασ αςτυνομικισ αρχισ για τθν καταλλθλότθτα του χϊρου από 
πλευράσ αςφάλειασ τθσ κυκλοφορίασ των πεηϊν και των οχθμάτων. Σθμειϊνεται ότι αρνθτικι γνϊμθ τθσ εν λόγω αρχισ 
δεςμεφει το δθμοτικό ςυμβοφλιο ωσ προσ τον κακοριςμό των κζςεων.  
Θ απόφαςθ χωροκζτθςθσ των νζων περιπτζρων και αυτϊν που ζχουν κενωκεί, αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο "Πρόγραμμα Διαφγεια", κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου.  
Προκειμζνου το δθμοτικό ςυμβοφλιο να προχωριςει ςε κακοριςμό των κζςεων, οφείλει να λάβει υπόψθ τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ κοινισ χριςθσ, τθσ δθμόςιασ κυκλοφορίασ, τθσ προςταςίασ του 
φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ, των δαςικϊν περιοχϊν, των αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν τόπων 
και τθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ φυςιογνωμίασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ομοίωσ, οι ανωτζρω προχποκζςεισ 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων, θ ζκδοςθ των οποίων προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 3, για τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν καταςκευισ και τοποκζτθςθσ κουβουκλίων περιπτζρων, ανάλογα 
βεβαίωσ και με τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι με τθν παρ. 13 του άρκρου 76, καταργείται θ υπϋ αρικμ. 
Φ.443531/24/3030/1969 (Β’ 588) απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ, Συντονιςμοφ και Δθμοςίων Ζργων, «περί του 
τφπου και των διαςτάςεων των αναπθρικϊν περιπτζρων» .  
 Εφεξισ δεν νοείται θ ζννοια του “ςχολάηοντοσ” περιπτζρου αλλά του “κενωκζντοσ”. Κατά τθν πρϊτθ διαδικαςία 

κακοριςμοφ των κζςεων ςυνυπολογίηονται και τα κενωκζντα περίπτερα.  

Εφόςον κενωκεί, για οποιονδιποτε λόγο περίπτερο μετά τθ διαδικαςία αυτι, για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ 

χριςθσ ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:  
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Το δθμοτικό ςυμβοφλιο, με απόφαςθ θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ οικείασ δθμοτικισ κοινότθτασ και ειςιγθςθ 

τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ,  αποφαςίηει αν κα διατθρθκεί το κενωκζν περίπτερο ι κα απομακρυνκεί. Αν αποφαςιςτεί 

θ διατιρθςι του, εφαρμόηεται θ ωσ άνω διαδικαςία.  

Με τθν απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κακορίηεται το ετιςιο τζλοσ που ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 του από 20-10-1958 βαςιλικοφ διατάγματοσ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται και ο 

χρόνοσ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ των κζςεων των περιπτζρων, ο οποίοσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ. 

Το 30% των κζςεων παραχωροφνται με βάςθ το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα ςε άτομα με αναπθρία (ΑΜΕΑ) και 

πολφτεκνουσ, κατόπιν δθμόςιασ κλιρωςθσ και το υπόλοιπο 70% με δθμοπραςία. 

Για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ υποβάλλονται αιτιςεισ από τουσ δικαιοφχουσ, κατόπιν ςχετικισ προκιρυξθσ ςτθν 

οποία ορίηεται το φψοσ του ετιςιου τζλουσ. Πζραν τθσ αίτθςθσ υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, φωτοαντίγραφο 

τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. 

Επιπλζον των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν απαιτείται: α)για τα άτομα με αναπθρία θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ 

Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ από το οποίο να προκφπτει θ πάκθςθ και το ποςοςτό 

αναπθρίασ, β)για τουσ πολφτεκνουσ πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδασ  που να πιςτοποιεί 

τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα. 

Mε τθν υπϋαρ. 12238/9-7-2013 απόφαςθ Δθμάρχου Βζλου-Βόχασ, εγκρίκθκε θ μίςκωςθ (λόγω γιρατοσ) τθσ υπϋαρ. 

24289+24226/14-11-1986 άδειασ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ περιπτζρου του Γκογκάκθ Νικολάου του Γεωργίου, που 

βρίςκεται ςτθν κοινότθτα Βζλου και ςυγκεκριμζνα ςτθν πρϊτθ πλατεία τθσ περιοχισ Μπότςαρθ ζμπροςκεν τθσ οικίασ 

Καραχοντηίτθ και ςτο νοτιοδυτικό άκρο αυτισ,  ςτθν κα Γκογκάκθ Μαρία του Γεωργίου, για χρονικό διάςτθμα επτά (7) ετϊν 

(από 6-6-2013 ζωσ 31-5-2020). 

Ο Γκογκάκθσ Νικόλαοσ του Γεωργίου απεβίωςε τθν 01/09/2013. 

Με τθν υπϋαρ. 16530/27-10-2017 απόφαςθ του Δθμάρχου Βζλου-Βόχασ εγκρίκθκε θ παράταςθ τθσ μίςκωςθσ του 

περιπτζρου ςτθν Γκογκάκθ Μαρία του Γεωργίου για δφο (2) χρόνια (από 1-6-2020 ζωσ 1-6-2022) ςφμφωνα με το άρκρο 56 

παρ.2 του ν.4483/2017. 

Τζλοσ με τθν αρ. 2355/13-04-2022 απόφαςθ Δθμάρχου Βζλου-Βόχασ εγκρίκθκε θ παράταςθ εκμετάλλευςθσ του 

περιπτζρου από τθν Γκογκάκθ Μαρία του Γεωργίου για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από 1-6-2022 ζωσ 31-12-2022, 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ.17 του ν.4623/2019, επειδι δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ νζασ πράξθσ 

παραχϊρθςθσ ι κατάργθςθσ τθσ κζςθσ του περιπτζρου ςφμφωνα με το άρκρο 76 του ν. 4257/2017 . 

Κατόπιν των ανωτζρω, το ςυγκεκριμζνο περίπτερο από 01/01/2023 κα κεωρείται κενωκζν και ακολουκείται θ εξισ 

διαδικαςία: 

 Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο με απόφαςι του θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ οικείασ κοινότθτασ Βζλου και 
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ, αποφαςίηει αν κα διατθρθκεί το κενωκζν περίπτερο ι αν κα 
απομακρυνκεί.  

 

Αν αποφαςιςκεί θ διατιρθςι του, εφαρμόηεται θ ωσ άνω διαδικαςία, ιτοι: 

1. απόφαςθ (γνϊμθ) του ςυμβουλίου τθσ κοινότθτασ Βζλου ςτθν οποία βρίςκεται το κενωκζν περίπτερο, ςχετικά με 
το εάν κα διατθρθκεί ι όχι το κενωκζν περίπτερο 

2. ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ (ομοίωσ ωσ ανωτζρω) 
3. γνϊμθ τθσ Αςτυνομίασ 
4. απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
5. ςφνταξθ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ αρμόηουςασ κλίμακασ ςτο οποίο απεικονίηεται το κουβοφκλιο, ο 

περιβάλλοντασ χϊροσ και ο ευρφτεροσ περιβάλλοντασ χϊροσ του. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του διμου. 
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ε περίπτωςθ που αποφαςιςκεί θ διατιρθςθ του περιπτζρου, αυτό παραχωρείται για δζκα (10) χρόνια ςε ΑΜΕΑ ι 

πολφτεκνουσ ωσ εξισ:  

Ο Διμοσ εκδίδει ςχετικι προκιρυξθ και καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι (ΑΜΕΑ ι πολφτεκνοι) να υποβάλλουν εντόσ 

προκεςμίασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 φωτοτυπία ταυτότθτασ 

 εκκακαριςτικό Δ.Ο.Τ. 

 για ΑΜΕΑ πιςτοποιθτικό Α/κμιασ ι Β/κμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ από το οποίο προκφπτει θ πάκθςθ και το 
ποςοςτό αναπθρίασ 

 για πολφτεκνουσ πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδασ που να πιςτοποιεί τθν 
πολυτεκνικι ιδιότθτα και 

 δθμοτικι ενθμερότθτα 
Ζπειτα καταρτίηεται πίνακασ με τουσ υποψθφίουσ δικαιοφχουσ.  

Μοναδικό κριτιριο που λαμβάνεται υπόψθ είναι το ειςοδθματικό  και επειδι θ κζςθ είναι μία, κα επιλεγεί αυτόσ με το 

χαμθλότερο ειςόδθμα. Αν δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι των κατθγοριϊν πολφτεκνοι ι ΑΜΕΑ, τότε θ διάκεςθ του 

ςυγκεκριμζνου περιπτζρου γίνεται με δθμοπραςία από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δθμοπραςιϊν προσ εκμίςκωςθ δθμοτικϊν ακινιτων (Π.Δ. 270/81) .  

ε κάκε περίπτωςθ αποκλείεται θ απευκείασ παραχϊρθςθ τθσ κζςθσ αυτισ. 

Σο περίπτερο παραχωρείται με μθνιαίο μίςκωμα που κακορίηεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. 

Αν αποφαςιςκεί θ μθ διατιρθςι του, τότε το περίπτερο αποςφρεται από το χϊρο. 

Ενόψει τθσ λιξθσ μίςκωςθσ του εν λόγω περιπτζρου ςτισ 31/12/2022, παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ. 

Ο ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΗΟ 

             

Β. Σθν υπϋ αρικμ 23/2022 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ (ΑΔΑ : 6Ι2ΦΩ9Π-9ΒΕ), θ οποία 

ειςθγικθκε  προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν διατιρθςθ του κενωκζντοσ περιπτζρου που βρίςκεται 

ςτθν κοινότθτα Βζλου και ςυγκεκριμζνα ςτθν πρϊτθ πλατεία τθσ περιοχισ Μπότςαρθ, ζμπροςκεν τθσ 

οικίασ Καραχοντηίτθ και ςτο νοτιοδυτικό άκρο αυτισ και τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν από τον Διμο 

για τθν εκ νζου εκμίςκωςθ του, θ οποία λιγει ςτισ 31.12.2022. 

Γ. Σο υπ’αρικ. 7011/5/36-αϋ/22.12.2022 ζγγραφο του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ Βζλου- Βόχασ, με το 

οποίο παρζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ διατιρθςθσ του περιπτζρου. 

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

    Εγκρίνει τθ διατιρθςθ του κενωκζντοσ περιπτζρου που βρίςκεται ςτθν κοινότθτα Βζλου και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν πρϊτθ πλατεία τθσ περιοχισ Μπότςαρθ, ζμπροςκεν τθσ οικίασ Καραχοντηίτθ και 

ςτο νοτιοδυτικό άκρο αυτισ και τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν από τον Διμο για τθν εκ νζου 

εκμίςκωςθ του, θ οποία ζλθξε ςτισ 31.12.2022. 

ΑΔΑ: ΨΒΔΑΩ9Π-ΑΗΙ



Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 10/2023 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
 

ΑΔΑ: ΨΒΔΑΩ9Π-ΑΗΙ
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