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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  1/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  16/2012 
 
«Πεξί ρνξεγήζεσο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Γ.Κ. Μνιάσλ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 
01/13-01-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έλα (21) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Κνιιηάθνο Ισάλλεο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. νπξιάο Ισάλλεο 
4. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 4. Μηραιφπνπινο Μηραήι  
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο 5. Υαξακήο Αληψληνο 
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 6. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο   
7. Λχξαο Υαξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
12. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
13. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
14. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
16. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
16. Σζάθνο Πέηξνο   
18. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
19. Μέληεο Γεψξγηνο   
20. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
21.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 

  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο 
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο 
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, 
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο 
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. 
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Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, 
Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο. 
 
  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
θαη ελ απνπζία ηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θ. Ισάλλε Κνιιηάθνπ,  είπε ηα εμήο: 
   Η ρνξήγεζε άδεηαο πεξηπηέξνπ απνηειεί κηα απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο πνπ 
επηηάζζεη ην χληαγκα γηα ηνπο αλάπεξνπο, ηα ζχκαηα πνιέκνπ θαη ηα ινηπά ρξήδνληα 
πξνζηαζίαο πξφζσπα. 
   πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη:  

«Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, αλάπεξνη πνιέκνπ θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ, ζχκαηα πνιέκνπ, 
ρήξεο θαη νξθαλά εθείλσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ πφιεκν, θαζψο θαη φζνη πάζρνπλ απφ αλίαηε 
ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο από ην Kξάηνο». 
  Μέρξη πξφηηλνο ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, αλήθε ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαηά ην άξζξν 18 ηνπ Ν.Γ.1044/71, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
   πγθεθξηκέλα ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΝΓ 1044/71 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«Σν θαηά ην άξζξν 13 ηνπ λ.δ. 1044/1971 (ΦΔΚ 245 Α΄) φπσο ηζρχεη ζήκεξα, δηθαίσκα 
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ αζθείηαη κε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Ννκάξρε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή Ννκαξρηαθνχ Γηακεξίζκαηνο, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ηνπ 
αξκφδηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο νηθείαο νξγάλσζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 
παξαπάλσ επεξγεηήκαηνο.» 
   Με ην άξζξν 94 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 ε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ 
πεξηήιζε απφ ηηο Ννκαξρίεο ζηνπο Γήκνπο. 
   πλεπψο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ρνξήγεζεο 
ηεο άδεηαο απφ ην Γήκαξρν θαη φρη απφ ην Ννκάξρε. 
   ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΝΓ 1044/71 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 
3036/2002 (ΦΔΚ 171/2002 ηεχρνο Α’) νξίδεηαη φηη δηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο πεξηπηέξσλ επί ησλ 
πεδνδξνκίσλ ησλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ησλ πφιεσλ, 
θσκνπφιεσλ θαη ρσξίσλ, σο επίζεο επί ησλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θήπσλ θαη 
αιζψλ, απνθηνχλ δηα παξαρσξήζεσο ππφ ησλ θαηά ην άξζξν 18 νξγάλσλ νη αλάπεξνη πνιέκνπ, 
νη αλάπεξνη εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, νη αλάπεξνη αγσληζηέο Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 
1863/1989 θαη νη αλάπεξνη πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 
εθφζνλ ιακβάλνπλ ζηξαηησηηθή ή πνιεκηθή ζχληαμε, θαζψο θαη ηα ζχκαηα πνιέκνπ, ζχκαηα 
εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, ζχκαηα αγσληζηψλ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ.1863/1989 θαη 
ζχκαηα αλαπήξσλ πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
   χκθσλα κε ηηο παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ 1044/71 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ Ν. 3648/2008 (ΦΔΚ 38/29.2.2008 ηεχρνο Α΄):  

«6. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ θαη αδεηψλ ιηαληθήο 
πψιεζεο θαπλνβηνκεραληψλ πξντφλησλ πνπ δχλαηαη λα ρνξεγεζνχλ ζε θάζε δεκνηηθφ ή 
θνηλνηηθφ δηακέξηζκα, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ αξηζκνχ ηνπ 
πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή δηα ηνπ ζπληειεζηνχ 380. 
Πειίθν κηθξφηεξν ηεο κνλάδνο, εθφζνλ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) απηήο, 
ζεσξείηαη σο αθέξαηα κνλάδα. 

7. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηπιένλ αδεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
δηάηαμεο απηήο θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ θαη αδεηψλ 
ιηαληθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληψλ πξντφλησλ.» 
   Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, πξνηηκψληαη θαηά ζεηξά 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΝΓ 1044/71 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 
ηνπ Ν. 3036/2002 (ΦΔΚ 171/2002 ηεχρνο Α’): 

α. Οη αλάπεξνη πνιέκνπ, νη αλάπεξνη εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, νη αλάπεξνη 
αγσληζηέο Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη νη αλάπεξνη πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ 
v.812/1943 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, νη έρνληεο πνζνζηφλ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ θαη κεηαμχ 
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ηνχησλ νη έρνληεο κείδνλα εθαηνζηφ αλαπεξίαο θαη ελ ηζφηεηη εθαηνζηψλ αλαπεξίαο νη έρνληεο 
κεγαιχηεξα νηθνγελεηαθά βάξε. 

β. Σα ζχκαηα πνιέκνπ, ηα ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, ηα ζχκαηα αγσληζηψλ 
Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη ηα ζχκαηα αλαπήξσλ πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 
812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαηφ ζπλεθηίκεζηλ εθ ησλ ερφλησλ πξνζηαηεπφκελα ηέθλα θαη 
εθ ησλ θξηλνκέλσλ σο αλίθαλσλ παξά ηεο ΑΤΔ ζπλεπεία βαξείαο δηαξθνχο αλαπεξίαο. 

γ. Οη αλάπεξνη πνιέκνπ, νη αλάπεξνη εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, νη αλάπεξνη 
αγσληζηέο Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη νη αλάπεξνη πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 
812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, νη έρνληεο πνζνζηφλ αλαπεξίαο 30% έσο 45% θαη κεηαμχ 
ηνχησλ νη έρνληεο κείδνλα εθαηνζηφ αλαπεξίαο θαη ελ ηζφηεηη εθαηνζηψλ αλαπεξίαο νη έρνληεο 
κεγαιχηεξα νηθνγελεηαθφ βάξε. 

δ. Οη ινηπνί αλάπεξνη πνιέκνπ, αλάπεξνη εηξεληθήο πεξηφδνπ λ.1370/1944, αλάπεξνη 
αγσληζηέο Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη αλάπεξνη πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 
812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη ελ ηζφηεηη εθαηνζηψλ αλαπεξίαο νη έρνληεο κεγαιχηεξα 
νηθνγελεηαθφ βάξε θαη ηα ινηπφ ζχκαηα πνιέκνπ, ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, 
ζχκαηα αγσληζηψλ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη ζχκαηα αλαπήξσλ πνιέκνπ Ακάρνπ 
Πιεζπζκνχ λ. 812/1943, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνηηκσκέλσλ κεηαμχ ηνχησλ ησλ νηθνλνκηθψο 
αζζελεζηέξσλ. 
 
   Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 14 ηνπ ΝΓ 1044/71 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΔΚ 87/1980 ηεχρνο Α’) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3648/2008 (ΦΔΚ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α΄) φπσο ν αηηψλ: 
"1α. Καηνηθεί ζηνλ ηφπν ή, πξνθεηκέλνπ γηα ην Ννκφ Αηηηθήο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο 
θαηά ηφπν αξκφδηαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε, 
δηακέλνληαο ζε απηφλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε πξηλ απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Η 
πξνυπφζεζε απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο έρνληεο αλαπεξία ζε πνζνζηφ 100%. Δθφζνλ ζε 
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα πθίζηαηαη θελή ζέζε πεξηπηέξνπ θαη δελ ππάξρνπλ δηθαηνχρνη, 
δχλαληαη  λα  απνθαηαζηαζνχλ  ζε απηή νη  δηθαηνχρνη  ηεο  παξαγξάθνπ  1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ηεξνχκελεο ηεο ζεηξάο πξνηίκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, απφ 
ηνπο θαηνηθνχληεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Ννκνχ. 
Πξνηηκψληαη απηνί πνπ δηακέλνπλ πιεζηέζηεξα ζηελ ελ ιφγσ ζέζε. 
β) Με ππεξεηή πθ` νηαλδήπνηε ζρέζηλ εηο ην Γεκφζηνλ ή εηο Ννκηθφλ Πξφζσπνλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ ή Οξγαληζκφλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ή Σξάπεδαλ ή Γεκνζίαλ Δπηρείξεζηλ ή 
Οξγαληζκφλ Κνηλήο Χθειείαο ή ιακβάλε ζχληαμηλ ιφγσ ππεξεζίαο εηο ηαχηα. 
γ. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ 
εηήζηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζφλ ηεο 
πνιεκηθήο ή ζηξαηησηηθήο ζπληάμεσο θαη ην εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε. 
δ) Με έρε παξαηηεζή ή ζηεξεζή, ζπλεπεία αλαθιήζεσο ππαηηηφηεηί ηνπ παξαρσξεζέληνο 
δηθαηψκαηνο εθκεηαιιεχζεσο πεξηπηέξνπ, θπιηθείνπ -θαθελείνπ ή θνπξείνπ εληφο ηεο πξν ηεο 
αηηήζεσο, λέαο παξαρσξήζεσο ηξηεηίαο.» 
 
  Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ είλαη ηα εμήο: 
Αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ: 
1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ νπνία 
ρνξεγήζεθε ζηξαηησηηθή ή πνιεκηθή ζχληαμε. (Η επηθχξσζε γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία). 
2. Σν ηειεπηαίν ηξηκεληαίν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαηαβνιήο πνιεκηθήο ζχληαμεο απφ ην Γ.Λ.Κ. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (αλαδεηείηαη ππεξεζηαθά). 
4. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ φηη δηακέλεη κφληκα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνλ ηφπν, φπνπ δεηά άδεηα 
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ. 
5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.. 
6. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο Γ.Ο.Τ. ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
7. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη «α) δελ ππεξέηεζα ζην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή 
Ο.Σ.Α. ή Σξάπεδα ή Γεκφζηα Δπηρείξεζε ή Οξγαληζκφ Κνηλήο Χθέιεηαο, νχηε ιακβάλσ ζχληαμε 
ιφγσ ππεξεζίαο ζ' απηά θαη β) δελ έρσ απνθαηαζηαζεί κε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, 
θπιηθείνπ, θαθελείνπ ή θνπξείνπ ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο ρψξαο, νχηε παξαηηήζεθα ή 
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ζηεξήζεθα, ιφγσ αλάθιεζεο κε ππαηηηφηεηα κνπ, απφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, 
θπιηθείνπ, θαθελείνπ ή θνπξείνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία». 
8. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο. (Η επηθχξσζε γίλεηαη 
απφ ηελ ππεξεζία). 
 
Δπηπιένλ ζηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ 1044/71 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 82 ηνπ Ν.3883/2010 (ΦΔΚ 167/24.09.2010 ηεύρνο Α') νξίδεηαη όηη 
ρνξεγνύληαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ θαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  
α. ζε άηνκα κε αλαπεξία, 
β. πνιπηέθλνπο, 
γ. ε όζνπο κόληκνπο αμησκαηηθνύο, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνύο, δόθηκνπο 
έθεδξνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα 
πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή 
Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964 
ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Κνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο 
ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη ζηηο ρήξεο απηώλ ελ εηξήλε πνπ παξακέλνπλ άγακεο θαη 
ειιείςεη απηώλ ζηα ηέθλα ηνπο, εθόζνλ απηά έρνπλ αλαπεξία άλσ ηνπ 60%. Οη θαηά 
ην πξνεγνύκελν εδάθην δηθαηνύρνη, πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
π.δ. 37/2009 (ΦΔΚ 54/Α'), θαζώο θαη νη ρήξεο θαη ηα ηέθλα απηώλ ηθαλνπνηνύληαη 
κόλνλ εθόζνλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ 
πεξηπηώζεσλ α' β' θαη δ' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππάξρνπλ ζέζεηο πεξηπηέξσλ. Οη 
δηθαηνύρνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 
37/2009 (ΦΔΚ 54/Α'), θαη νη ρήξεο θαη ηα ηέθλα ηνπο ηθαλνπνηνύληαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ δηθαηνύρσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηεο παξνύζαο. Γηα 
ηηο ρήξεο θαη ηα ηέθλα ηζρύνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 
37/2009 (ΦΔΚ 54/Α'). Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο εμαηξνύληαη 
όζνη ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηόδνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
δ. ζηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 1897/1990 (ΦΔΚ 120/Α') πξόζσπα, εθόζνλ 
δελ πθίζηαληαη δηθαηνύρνη ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη γ'. 
 
Ο αξηζκόο ησλ αδεηώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε 
ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΓ 1044/71, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ν. 
3648/2008 (ΦΔΚ 38/29.2.2008 ηεύρνο Α΄), από ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ 
πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, θάζε Ννκνύ ηεο 
Υώξαο δηα ηνπ ζπληειεζηνύ 6.500 γηα Ννκνύο πνπ ν πιεζπζκόο ηνπο δελ ππεξβαίλεη 
ηηο 400.000 θαη δηα ηνπ ζπληειεζηνύ 19.500 γηα Ννκνύο κε πιεζπζκό άλσ ησλ 
400.000. Πειίθν κηθξόηεξν ηεο κνλάδνο, εθόζνλ είλαη ή ππεξβαίλεη ην έλα δεύηεξν 
(1/2) απηήο, ζεσξείηαη σο αθέξαηα κνλάδα. 
   Ο θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηέξσλ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο θαηά πξνηίκεζε ζε πξνεθηάζεηο 
δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ. 
 
  Δπίζεο, ζην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 37/2009 (ΦΔΚ 54/2009 Α’) νξίδνληαη ηα εμήο: 
«Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ. 1044/1971, φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
δηθαηνχληαη άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ νη θαησηέξσ: 
α Σα άηνκα κε αλαπεξία (Α κε Α), κε πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη 
άλσ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο 
νπνηαζδήπνηε ρξφληαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο, ε νπνία 
απνδεηθλχεηαη απφ γλσκάηεπζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997 (Α' 270). 
β. Οη πνιχηεθλνη, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν πξψηνλ ηνπ λ. 1910/1944 (Α' 229), φπσο απηφ 
εθάζηνηε ηζρχεη. 



 5 

γ. Οη πνιεκηζηέο ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.Γ. 1044/1971.      
Σα πξφζσπα απηά ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδνπλ έληνλν βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα εθφζνλ 
θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο νηθείαο λνκαξρηαθήο 
απηνδηνίθεζεο. Χο καθξνρξφληα άλεξγνη λννχληαη φζνη έρνπλ παξακείλεη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, 
παξφιν πνπ ηελ αλαδεηνχλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αλψηεξν ηνπ ελφο (1) έηνπο.» 
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 37/2009: 
«Οη πνιεκηζηέο ηεο Κύπξνπ ηθαλνπνηνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 9γ ηνπ άξζξνπ 10 Ν.Γ. 1044/1971 θαη νη ελαπνκέλνπζεο ζέζεηο 
πεξηπηέξσλ θαηαλέκνληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο πνιύηεθλνπο ζε πνζνζηό 
60% θαη 40% αληίζηνηρα.» 
 
  Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10 Ν.Γ. 1044/1971, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
2 ηνπ ΠΓ 37/2009, νξίδνληαη ηα εμήο: 
"Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ απαηηείηαη φπσο ν αηηψλ: 
α. Καηνηθεί ζηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε, δηακέλνληαο ζε απηφλ γηα κία 5εηία 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Δάλ ζε θάπνην Γεκνηηθφ, Σνπηθφ ή 
Κνηλνηηθφ Γηακέξηζκα πθίζηαηαη θελή ζέζε πεξηπηέξνπ θαη δελ ππάξρνπλ δηθαηνχρα πξφζσπα, 
δχλαηαη λα απνθαηαζηαζνχλ ζ' απηή ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο πξφζσπα, 
ηεξνχκελεο ηεο ζεηξάο πξνηηκήζεσο θαη ηνπ πνζνζηνχ αλαινγίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, 
ηα νπνία δηακέλνπλ ζηα ππφινηπα Γεκνηηθά, Σνπηθά ή Κνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Ννκνχ 
πξνηηκψκελσλ φζσλ θαηνηθνχλ εγγχηεξα ζηελ ελ ιφγσ ζέζε. 
β. Γελ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην Γεκφζην ή ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή 
Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Σξάπεδα, ζηελ νπνία ην Γεκφζην έρεη ην ζχλνιν ή ηελ 
πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ή Γεκφζηα Δπηρείξεζε ή Οξγαληζκφ Κνηλήο Χθειείαο, νχηε ιακβάλεη 
ζχληαμε ιφγσ ππεξεζίαο ηνπ ζε απηά ή απφ κεηαβίβαζε, ιφγσ ζαλάηνπ, ζχληαμεο πξνζψπνπ 
πνπ ππεξεηνχζε ζε απηά 
γ. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη γηα κελ ηνπο πνιεκηζηέο Κχπξνπ ην 
εθάζηνηε αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο γηα δε ηνπο 
πνιχηεθλνπο θαη ΑκεΑ, ην εθάζηνηε αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ηζρχεη γη’ 
απηνχο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηνπ αλαπεξηθνχ ή πνιπηεθληθνχ επηδφκαηνο. 
δ. Γελ έρεη παξαηηεζεί ή ζηεξεζεί κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα ηνπ παξαρσξεζέληνο δηθαηψκαηνο 
εθκεηαιιεχζεσο πεξηπηέξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα λέαο αίηεζεο 
παξαρψξεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία παξαηηήζεσο ή ζηεξήζεσο ηνπ 
παξαρσξεζέληνο δηθαηψκαηνο. 
ε. Γελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο άκεζεο ή έκκεζεο πξνζηαζίαο ηνπ λ. 2643/1998 (Α' 220)" 
 
  Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 37/2009), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.3883/2010 (ΦΔΚ 167/2010 ηεχρνο Α). 
 
  ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.Γ. 1044/71, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 
3648/2008 (ΦΔΚ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α΄), θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 82 
ηνπ Ν.3883/2010 (ΦΔΚ 167/2010 ηεχρνο Α) νξίδνληαη ηα εμήο: 
«Δθφζνλ ζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα πθίζηαληαη άδεηεο πεξηπηέξσλ πξνο δηάζεζε θαη δελ 
ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο δηθαηνχρσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3, εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζηνπνίεζή 
ηνπο, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1(α) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη 
άδεηεο απηέο παξαρσξνχληαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ άξζξνπ 10 
παξάγξαθνο 9γ ηνπ παξφληνο, ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη πνιπηέθλνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 11 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ θαη ζηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 1897/1990 (ΦΔΚ 120/Α') πξφζσπα. Οη θαηά ηα 
αλσηέξσ δηθαηνχρνη ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 9γ ηνπ παξφληνο, πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 37/2009 (ΦΔΚ 54/Α'), νη ρήξεο θαη ηα ηέθλα ηνπο, ηθαλνπνηνχληαη κφλνλ 
εάλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο απφ ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 
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   Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ, ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 4 Ν.Γ. 1044/1971, φπσο 
ηζρχεη, θαηαλέκνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 37/2009 ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο 
πνιχηεθλνπο ζε πνζνζηφ 60% θαη 40% αληίζηνηρα. 
   Με ηελ 22984/07.10.2011 αλαθνίλσζή ηνπ, ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο θάιεζε ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα κηα λέα ζέζε πεξηπηέξνπ ζηε Γεκνηηθή  
Κνηλφηεηα Μνιάσλ. 
   Οη αηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
 

  Κξηηήξηα-Μνξηνδόηεζε Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Π.Γ. 37/2009) 
  Χο θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο ζηα άηνκα κε αλαπεξία Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο 
θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, ιακβάλνληαη ην 
πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, σο 
εμήο: 
α. Ο αξηζκφο ησλ κνξίσλ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο αλαπεξίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
αθέξαην αξηζκφ, ζηνλ νπνίν αλέξρεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην 
ζπληειεζηή πέληε (5). 
β. Ο αξηζκφο ησλ κνξίσλ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη σο 
εμήο: 
αα. Γηα ηνλ έγγακν ή δηαδεπγκέλν ή άγακν ή ρήξν γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ελφο (1) ή 
πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ πξνζηίζεληαη επηπιένλ ηξηάληα (30) κφξηα γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν. Αλ 
ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη ηέθλν ή ζχδπγνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) 
θαη άλσ, πξνζηίζεληαη επηπιένλ πελήληα (50) κφξηα. 
ββ. Γηα ην αλήιηθν ηέθλν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, ζε 
πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, πξνζηίζεληαη επηπιένλ εθαηφ (100) κφξηα. 
γ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κνξίσλ ζα πξνηηκνχληαη νη έρνληεο ην ρακειφηεξν θνξνινγεηέν 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. (άξζξν 6 ΠΓ 37/2009) 
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ηέθλσλ 

(30)  
κφξηα γηα 

 θάζε  

αλήιηθν 
ηέθλν  

 

 

 
 

ΜΟ 
ΡΙΑ 

Σέθλν ή 

ζχδπγνο  

κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο 

67 % θαη 
άλσ  

Πξνζηίζεβηαη 
επη πιένλ 

(50) κφξηα 

   

Γηα  αλή 

ιηθν 

ηέθλν κε 
πνζνζηφ 

αλαπε- 
ξίαο άλσ 

ηνπ 
67 % ζε 

πεξίπησ 

ζε ζαλά 
ηνπ θαη  

ησλ δχν 
γνλέσλ  

επί 

πιένλ 
(100) 

κφξηα  

 

 

 
 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

1. Κφηζαιεο 
ηπιηαλφο 

5Υ70= 350 3ρ30= 90      440 

2. Θενδσξαθάθνο 
Βαζίιεηνο 

5Υ67= 335        335 

 

Απφ ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο: 
Η Θαιαζζηλνύ Μαξία απνξξίπηεηαη επεηδή ζπληαμηνδνηείηαη εθόξνπ δσήο. 
Ο Πίηζηνο Παλαγηώηεο απνξξίπηεηαη επεηδή ζπληαμηνδνηείηαη εθόξνπ δσήο. 
Η Κσζηάθνπ Παξαζθεπή απνξξίπηεηαη επεηδή είλαη θάηνηθνο Παθίσλ. 
Ο Καλαβάξνο Νηθόιανο απνξξίπηεηαη επεηδή είλαη θάηνηθνο Διηάο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000004277_N0000004455
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Η Κνπινύξε Δπαλζία απνξξίπηεηαη σο πνιχηεθλε επεηδή ε ζέζε είλαη κία & πξνεγνχληαη νη 
αλάπεξνη, (ζε πνζνζηφ 60% κε 40%).  
Η Παπαδάθε Δπδνθία απνξξίπηεηαη σο πνιχηεθλε επεηδή ε ζέζε είλαη κία & πξνεγνχληαη νη 
αλάπεξνη, (ζε πνζνζηφ 60% κε 40%). 
 
  Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ηεηξαθφζα ζαξάληα (440)  
ζπγθεληξψλεη ν Κόηζαιεο ηπιηαλόο.  
  Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ: 

Δηζεγνύκαη 
  Όπσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη θαη εηζεγεζεί πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ρνξήγεζε 
ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ Γ.Κ. Μνιάσλ ζηνλ θ. Κόηζαιε ηπιηαλό. 
 
  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, 
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά 
απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθσλα 
 

  Να εηζεγεζεί πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ 
ζηελ Γ.Κ. Μνιάσλ ζηνλ θ. Κόηζαιε ηπιηαλό. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  16/2012. 
 
   Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο               Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεψξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Λχξαο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 

 


