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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  6/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  75/2012 
 
«Πεξί εθδόζεωο θαη αλαλεώζεωο αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ». 
 
   ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 6 Καξηίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 17,00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε 
αξηζκφ 6/01-03-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
  Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο        Πξφεδξνο Γ.. 1. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ..  2. Καξνχζεο Υξάιακπνο 
3. Κέληεο Γεψξγηνο         Γξακκαηέαο Γ.. 3. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο        Αληηδήκαξρνο 4. Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
5. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
10. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
12. Ιχξαο Υαξάιακπνο   
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
16. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
18. Κηραιφπνπινο Κηραήι   
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
20. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
21. Υαξακήο Αληψληνο   
22. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
23.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο,  
αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. 
Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Θ. 
Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο,    
αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. 
Φαξαθινχ. 
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. νπξιά Ησάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

  
Α.  ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

χκθσλα κε ην Λ. 3852/2010, άξζξν 94 παξ.6 ζη.30, ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο 
άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ 
απηψλ ζην δήκν κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. 

  πγθεθξηκέλα έρεη κεηαβηβαζηεί ε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 
εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ απηψλ ζην Γήκν (κε απφθαζε 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ 
(κε απφθαζε Γεκάξρνπ). 

Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα 
ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φπνπ θαηνηθεί ν ελδηαθεξφκελνο. (παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Λ.2323/1995 (ΦΔΘ 145/95 ηεχρνο Α’). 

Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ δηαθξίλνληαη: 
α) ζε άδεηα ηχπνπ Α΄, ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο (ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άλζε), αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζε φιε ηε ρψξα, θαη 
β) ζε άδεηα ηχπνπ Β΄ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ζηελ 

πεξηθέξεηα κφλν ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ ηε ρνξεγεί. (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.2323/1995 
(ΦΔΘ 145/95 ηεχρνο Α’). 

     Γηθαίσκα απφθηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 
άλεξγα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην άξζξν 1 
ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο ηζρχεη: 

1. Αίηεζε κε ηε κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη άδεηα 
ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή 
ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ/ηεο.  

2. Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ν ελδηαθεξφκελνο: 
Α) Δπηδεηθλχεη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο (ην εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ 

εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ πνπ ηζρχεη θάζε 
θνξά ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 
γνλέσλ κε 3 ηέθλα θαη ησλ πνιπηέθλσλ). 

 Β) Θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα Τπεξεζία απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, θαηά 
πεξίπησζε, φηη αλήθεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3377/2005 φπσο ηζρχεη, ήηνη: 

α) άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη ηπθινί 
(β) πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία ηέθλα, 
(γ) αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ. 1370/1944 (ΦΔΘ 82A΄), 
(δ) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά 
γεγνλφηα, 

(ε) γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή 
πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο, 

(ζη) νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην,  

δ) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηεξψληαο ηε λφκηκε δηαδηθαζία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ, θαζφξηζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 
404/2011 απφθαζή ηνπ ηνλ αλψηαην αξηζκφ αδεηψλ (λέεο θαη πξνυπάξρνπζεο) θαηά είδνο 
πψιεζεο πξντφλησλ γηα ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην σο εμήο: 

α) δεθαηξείο (13) ηχπνπ Α΄, γηα πψιεζε λσπψλ εηδψλ αιηείαο, 
β) πέληε (5) ηχπνπ Β΄, δηαθφξσλ επαγγεικάησλ κηθξνπσιεηψλ. 

ΑΔΑ: Β440ΩΚ9-ΓΨΛ



 3 

Ο Γήκνο πξνέβε ζε αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο, βάζεη ηεο νπνίαο νη ελδηαθεξφκελνη λα 
απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ ηηο 
αηηήζεηο ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έσο ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

ην Γήκν καο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο (κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ 2012) θαηαηέζεθαλ 
νη παξαθάησ αηηήζεηο: 

1.Κε ηελ αξηζ. πξση. 762/13-01-2012 αίηεζή ηνπ ν Πεληαθξόληκνο Νηθόιανο ηνπ 
Βαζηιείνπ, θάηνηθνο Ιαρίνπ Ιαθσλίαο  δεηεί λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 
εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄ γηα πψιεζε λσπψλ εηδψλ αιηείαο. Ο θ. Πεληαθξφληκνο πξνζθφκηζε ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξαπάλσ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2. Κε ηελ αξ. πξση. 948/17-01-2012 αίηεζή ηεο ε Καζαπίδνπ Αγγειηθή ηνπ Φωηίνπ, 
θάηνηθνο Παπαδηαλίθσλ Ιαθσλίαο  δεηεί λα ηεο ρνξεγεζεί άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 
ηχπνπ Β΄ γηα πψιεζε κηθξναληηθεηκέλσλ – εξγαιείσλ – εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεσο. Ζ θ. Θαζαπίδνπ  
πξνζθφκηζε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ παξαπάλσ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Ζ Τπεξεζία εηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ηωλ παξαπάλω αδεηώλ, ρσξίο λα κπεη ζηελ 
δηαδηθαζία επηινγήο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη θιήξσζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2323/95 φπσο ηζρχεη, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ  αηηήζεσλ είλαη θαηά πνιχ 
κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ αδεηψλ. 

Οη παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ε νξηζηηθή άδεηα, ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ εληφο (30) ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 
254/05 φπσο ηζρχεη: 

1) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΓΟΤ) πεξί ππνβνιήο δήισζεο 
έλαξμεο- άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (47 Α) θαη 1642/1986 
(125 Α), 

2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζ’ απηφλ, 
3) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ- πνηψλ, 

4) βεβαίσζε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα  (άξζξν 285 Λ. 3463/2006). 
5) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ  
     θαη λα επηδείμνπλ: 
6) ηελ άδεηα θπθινθνξίαο σο θαη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο,  

7) βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ − πνηψλ. 
8) βεβαίσζε θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο λα κεηαθέξεη 

εππαζή πξντφληα (λσπά ςάξηα θιπ.). 
ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο ζα πξέπεη εληφο (7) επηά εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 
ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο ηζρχεη. 

Οη άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ γηα κία ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά 
γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1 ΠΓ 
254/05. 

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζην Γήκν εθθαζαξηζηηθφ 
ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, θαζψο θαη 
απνδεηθηηθφ ηνπ αλαινγνχληνο ζην Γήκν ηέινπο, φπνπ απαηηείηαη απηφ. 

Β. ΑΝΑΝΔΩΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
ην Π.Γ 254/05 (ΦΔΘ 307 Α) «Ρχζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ)», φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 5, «Αλαλέσζε, αλάθιεζε θαη 
ηξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ» παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη : 

«νη άδεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηα Λνκαξρηαθά, Γεκνηηθά ή Θνηλνηηθά πκβνχιηα, αληίζηνηρα, ηζρχνπλ γηα κηα 
ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 : 
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 δελ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή 
επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη  

 πξνζθνκίδνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηα δηθαηνινγεηηθά, ησλ πεξηπηψζεσλ 
  γ΄(θσηναληίγξαθν ηεο άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο σο θαη ηεο άδεηα ηθαλφηεηαο 
νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ) θαη  
 δ’ (θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο 
πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε Σξνθίκσλ – Πνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο). 

Ζ αίηεζε αλαλέσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη 
εθδψζεη ηελ άδεηα απηή, κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο.  

Ζ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ δελ αλαλεψλεηαη αλ ν θάηνρνο απηήο δελ έρεη εθαξκφζεη ηηο 
δηαηάμεηο ηεο   παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ 254/05 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππεξεζίεο, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο  ή αληίγξαθν ηεο 
θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, θαζψο θαη απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο Γήκνπο 
ή Θνηλφηεηεο ηέινπο, φπνπ απαηηείηαη απηφ. 

ηελ ππεξεζία καο θαη κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έρνπλ θαηαζέζεη  αίηεζε αλαλέσζεο νη 
παξαθάησ: 

1. Κξαληδηώηεο Ιωάλλεο ηνπ Γεωξγίνπ, θάηνηθνο Αγ. Ληθνιάνπ Βνηψλ Ιαθσλίαο κε αξ. 
πξση. αίηεζεο 1530/25-1-2012. Θαηέρεη άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ 
Α΄(λσπά είδε αιηείαο) κε αξ. ΓΒΔ-456/2009 θαη εκεξνκελία ιήμεο 10-4-2012. Πξνζθφκηζε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εκπξφζεζκα θαη ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ αλαλέωζε ηεο  
παξαπάλσ άδεηαο γηα ηξία ρξφληα, φπσο πξνβιέπεηαη. 

2.  Κνληξαθνύξεο ππξίδωλ ηνπ Γεωξγίνπ, θάηνηθνο Λεάπνιεο Ιαθσλίαο κε αξ. πξση. 
1797/27-1-2012. Θαηέρεη άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄(λσπά είδε αιηείαο) κε 
αξ. ΓΒΔ-472/2009 θαη εκεξνκελία ιήμεο 15-4-2012. Πξνζθφκηζε ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά εκπξφζεζκα θαη ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ αλαλέωζε ηεο  παξαπάλσ άδεηαο 
γηα ηξία ρξφληα, φπσο πξνβιέπεηαη. 

3.  Μεϊκέηε Διέλε ηνπ Αληωλίνπ, θάηνηθνο Αγ. Απνζηφισλ Ιαθσλίαο κε αξ. πξση. αίηεζεο 
1840/30-1-2012. Θαηείρε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄(λσπά είδε 
αιηείαο) κε αξ. ΣΑΔΔ-593/200 θαη εκεξνκελία ιήμεο 21-5-2012.  Πξνζθφκηζε ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά εκπξφζεζκα θαη ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ αλαλέωζε ηεο  παξαπάλσ άδεηαο 
γηα ηξία ρξφληα, φπσο πξνβιέπεηαη. 

4.  Λεθάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Ιωάλλε, θάηνηθνο Κνλεκβαζίαο Ιαθσλίαο κε αξ. πξση. 
αίηεζεο 1747/27-1-2012. Θαηείρε άδεηα άζθεζεο πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄(λσπά είδε 
αιηείαο) κε αξ. ΓΒΔ-2436/2006 θαη εκεξνκελία  ιήμεο 26-10-2009.  
 Ο αλσηέξσ δελ ππέβαιε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ζηε Λ.Α. Ιαθσλίαο, κέζα ζηελ 

πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ εκεξνκελία (έσο 31-1-2009).  
 Δπίζεο ν ελδηαθεξφκελνο κε ηελ αλσηέξσ αίηεζή ηνπ ζην Γήκν καο, δελ πξνζθφκηζε ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. 
 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ηε κε αλαλέωζε ηεο παξαπάλσ 

άδεηαο. 
Γ.  ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΣΑΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ηηο απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ αλήθεη «Ζ ρνξήγεζε θαη 
αλάθιεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 
3377/2005 (ΦΔΘ 202 ηεχρνο Α') θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ 
ην ππαίζξην εκπφξην» (άξζξν 75 παξ.1γ5 θαη παξ.2 πεξ.19 Λ.3463/06). 

 Ζ ρνξήγεζε απηψλ ησλ αδεηψλ γίλεηαη κε Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά αξρηθά θάζε 
ρξφλν ην Γ.. κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 
ρνξεγεζνχλ ζε Γεκνηηθέο είηε Ηδησηηθέο εθηάζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ(άξζξν 1 παξ.6 Λ.2323/1995 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην 
Λ.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 
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Γηθαίσκα απφθηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη άλεξγα 
θαη πξνζθνκίδνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 
254/05 φπσο ηζρχεη: 

1. Αίηεζε κε ηε κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη άδεηα ιατθήο ή 
δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή 
παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ/ηεο.  

2. Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ν ελδηαθεξφκελνο: 
  Α) Δπηδεηθλχεη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο (ην εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ 

εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ πνπ ηζρχεη θάζε 
θνξά ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 
γνλέσλ κε 3 ηέθλα θαη ησλ πνιπηέθλσλ). 

Β) Θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα Τπεξεζία απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, θαηά 
πεξίπησζε, φηη αλήθεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3377/2005 φπσο ηζρχεη, ήηνη: 

α) άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη ηπθινί 
(β) πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία ηέθλα, 
(γ) αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ. 1370/1944 (ΦΔΘ 82A΄), 
(δ) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά 
γεγνλφηα, 

(ε) γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή 
πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο, 

(ζη) νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην,  

δ) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ππαίζξηνπ 
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, ηελ εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ηνλ Λ. 2323/1995 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην Π.Γ. 254/05 
φπσο ηζρχεη, θαζφξηζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 404/2011 απφθαζή ηνπ ηνλ αξηζκφ θαηά είδνο πψιεζεο 
πξντφλησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

     Ο Γήκνο πξνέβε ζε αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο, βάζεη ηεο νπνίαο νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα 
απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ ηηο 
αηηήζεηο ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έσο ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

ην Γήκν καο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο (κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ 2012) θαηαηέζεθαλ 
νη παξαθάησ αηηήζεηο: 

1. Κε ηελ αξ. πξση. 951/17-01-2012 αίηεζή ηνπ ν Macovei Ciprian-Danut ηνπ Neculae, 
Ρνπκάλνο ππήθννο, (πνιίηεο ηεο Δ.Δ.), θάηνηθνο Κνλεκβαζίαο Ιαθσλίαο  δεηεί λα ηνπ ρνξεγεζεί 
άδεηα ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηε ζέζε «Παηδηθή ραξά» ηεο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο γηα πψιεζε 
πνπ-θνξλ, καιιί ηεο γξηάο, θάζηαλα θιπ.. Ο θ. Macovei πξνζθφκηζε ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξαπάλσ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

Ζ Τπεξεζία εηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ηεο παξαπάλω άδεηαο, ρσξίο λα κπεη ζηελ δηαδηθαζία 
επηινγήο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη θιήξσζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Λ. 2323/95 φπσο ηζρχεη, δεδνκέλνπ φηη ππνβιήζεθε κία (1) κφλν αίηεζε γηα ππαίζξην ζηάζηκν 
εκπφξην. 

Ο παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε νξηζηηθή άδεηα, ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη εληφο (30) ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο 
ηζρχεη: 

1) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΓΟΤ) πεξί ππνβνιήο δήισζεο 
έλαξμεο- άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/ 1960 (47 Α) θαη 1642/ 1986 
(125 Α), 

2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζ’ απηφλ, 
3) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ- πνηψλ, 

4) βεβαίσζε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα  (άξζξν 285 Λ. 3463/2006). 
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5) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ  
     θαη λα επηδείμεη: 
6) βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ − πνηψλ. 
ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο ζα πξέπεη εληφο (7) επηά εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 
ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο ηζρχεη. 

Οη άδεηεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ γηα κία ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά 
γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1 ΠΓ 
254/05. 

Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζην Γήκν εθθαζαξηζηηθφ 
ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, θαζψο θαη 
απνδεηθηηθφ ηνπ αλαινγνχληνο ζην Γήκν ηέινπο, φπνπ απαηηείηαη απηφ. 
  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, 
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 94 ηνπ Λ. 3852/2010 
θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 

Α. Σε ρνξήγεζε ηωλ πην θάηω αδεηώλ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ: 
1. ηνλ Πεληαθξόληκν Νηθόιαν ηνπ Βαζηιείνπ, θάηνηθν Ιαρίνπ Ιαθσλίαο,  άδεηα ππαίζξηνπ 
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄ γηα πψιεζε λωπώλ εηδώλ αιηείαο. 
 2. ηελ Καζαπίδνπ Αγγειηθή ηνπ Φωηίνπ, θάηνηθν Παπαδηαλίθσλ Ιαθσλίαο, άδεηα ππαίζξηνπ 
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β΄ γηα πψιεζε κηθξναληηθεηκέλωλ – εξγαιείωλ – εηδώλ 
νηθηαθήο ρξήζεωο. 
 

Β. Σελ αλαλέωζε ηωλ πην θάηω αδεηώλ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ: 
  1. ηνλ Κξαληδηώηε Ιωάλλε ηνπ Γεωξγίνπ, θάηνηθν Αγ. Ληθνιάνπ Βνηψλ Ιαθσλίαο, κε αξηζ. 
πξση. αίηεζεο 1530/25-1-2012, ν νπνίνο θαηέρεη άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 
ηχπνπ Α΄λωπά είδε αιηείαο. 
  2. ηνλ Κνληξαθνύξε ππξίδωλα ηνπ Γεωξγίνπ, θάηνηθν Λεάπνιεο Ιαθσλίαο, κε αξηζ. 
πξση. 1797/27-1-2012, ν νπνίνο θαηέρεη άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄ λωπά 
είδε αιηείαο. 
  3. ηελ Μεϊκέηε Διέλε ηνπ Αληωλίνπ, θάηνηθν Αγ. Απνζηφισλ Ιαθσλίαο, κε αξηζ. πξση. 
αίηεζεο 1840/30-1-2012, ε νπνία θαηείρε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ 
Α΄ λωπά είδε αιηείαο. 

 
Γ.  Σε ρνξήγεζε ηωλ πην θάηω αδεηώλ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΣΑΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ: 

  1. ηνλ Macovei Ciprian-Danut ηνπ Neculae, Ρνπκάλν ππήθνν (πνιίηε ηεο Δ.Δ.), θάηνηθν 
Κνλεκβαζίαο Ιαθσλίαο,  άδεηα ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηε ζέζε «Παηδηθή ραξά» ηεο Σ.Θ. 
Κνλεκβαζίαο γηα πψιεζε πνπ-θνξλ, καιιί ηεο γξηάο, θάζηαλα θιπ. 
   

Γ. ΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ηεο κε αξηζ. ΓΒΔ-2436/2006 θαη εκεξνκελία ιήμεο 26-10-2009  
άδεηαο άζθεζεο πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Α΄(λσπά είδε αιηείαο) ζηνλ Λεθάθε Γεκήηξην ηνπ 
Ιωάλλε, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Ο αλσηέξσ δελ ππέβαιε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ζηε Λ.Α. Ιαθσλίαο, κέζα ζηελ 
πξνβιεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ εκεξνκελία (έσο 31-1-2009).  

 Δπίζεο ν ελδηαθεξφκελνο κε ηελ αλσηέξσ αίηεζή ηνπ ζην Γήκν καο, δελ πξνζθφκηζε ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. 

 
Δ. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ρνξήγεζεο θαη 

αλαλέσζεο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ. 
 
   Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  75/2012. 
   

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο               Σα Κέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 

   Κέληεο Γεψξγηνο Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
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Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιχξαο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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