Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.26 13:23:50
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΘΦΒΩΗΟ-5ΨΦ

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΘΘΙΑΓΩΛ
ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ

Από ην Ξξαθηηθό ηεο 23-11-2020 κε αριθμ.23
Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ΠύξνπΔξκνύπνιεο

ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 240
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗO ΠΟΝ - ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ
Ππλεδξίαζε ζήκεξα 23-11-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 5.00 κ.κ., κέζσ ηειεδηαζθέςεσο, κεηά
από ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 22202/19-11-2020 πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ, θαζώο θαη γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα: α) Πηελ Δγθύθιην 163/33282/29-05-2020 (ΑΓΑ Τ3ΣΛ46ΚΡΙ6-ΑΤ7) θαη
426/77233/13-11-2020 (ΑΓΑ 6ΥΘΙ46ΚΡΙ6-Γ4), β) Πην άξζξν 12 ηεο Θ..Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΞ. νηθ.
30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη γ) Πηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θ..Α. αξηζ. Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.
32009/23-05-2020 (Β’ 1988) εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Ξξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε
ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ήηαλ:
Ξαρόνηες 23
ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ, ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ
ΒΟΝΡΠΖΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ
ΣΑΙΘΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ, ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ
ΟΝΠΠΝΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ, ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΟΝΕΑ
ΜΑΛΘΑΘΖ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ θαη ΚΗΣΑΖΙ ΑΙΡΝΒΑΠ – ΚΑΛΥΙΝΠ.
Απόνηες 4
Πηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λόκηκα εθιήζεζαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. ΘΙΔΝΛΗΘΖ
(ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ, θαη NΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΦΙΖΠ
Πηε ζπλεδξίαζε είλαη παξώλ θαη ν θ. Γήκαξρνο.
ΘΔΚΑ 6ο: «Έγκριζη σπαγωγής ζηις εποτιακά λειηοσργούζες επιτειρήζεις»
Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο εμήιζε ν Γεκ. Πύκβνπινο θνο Λ. Φσηεηληάο.
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Όηη ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ Πώκαηνο ην κε αξηζ. πξση. Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο
21070/03-11-2020 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ & Ξεξηνπζίαο ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Θέκα: ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΙ ΔΠΟΥΙΑΚΑ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Λακβάλνληαο ππ΄ όςηλ :
1. Σελ ππ΄ αξηζκόλ 20981/02.11.2020 αίηεζε-ππεύζπλε δήισζε ηεο επηρείξεζεο Γ. & Ι. Βαξζαιίηεο ΟΔ κε
Α.Φ.Μ 099568099 θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ¨Ρέκβε¨ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Άλσ
ύξνπ, ζέζε Γαιεζζάο, κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ ππαγσγή ηνπ μελνδνρείνπ ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο
επηρεηξήζεηο από 20 Απξηιίνπ έσο 20 Οθησβξίνπ
2. ην άξζξν 5 ηνπ Ν.429/76 ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο : « Βηνκεραλίαη, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη
επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύζαη επνρηαθώο ππνρξενύληαη εηο ηελ θαηαβνιή ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ
αλαιόγσο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο νπρί νιηγώηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Υξόλνο κείδσλ ηνπ
δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιόθιεξνο κήλ. “Πεξί ηνπ ρξόλνπ ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην
δεκνηηθόλ ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην δη' απνθάζεσο απηνύ, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ Ννκάξρνπ κεηά
πξνεγνπκέλε ππνβνιή ππό ηνπ ππόρξενπ εηο ηνλ δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ππεπζύλνπ δειώζεσο ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν.Γ. 105/1969 “πεξί αηνκηθήο επζύλεο ηνπ δεινύληνο ή βεβαηνύληνο”. Ο δήκνο ή ε θνηλόηε επί ηε
βάζεη ηνπ θαζνξηζζέληνο ρξόλνπ πξνζδηνξίδεη ην εηο ηεηξαγσληθά κέηξα πιαζκαηηθό εκβαδόλ, ην νπνίνλ
πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηνλ ηζρύνληα θαηά θαηεγνξία ζπληειεζηή απνδίδεη πνζόλ ηειώλ ίζνλ πξνο ην
αλαινγνύλ εηο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο.»
3. ηελ Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε αξ. 71251/78/19-12-2007 κε ζέκα «Δπηβνιή ηέινπο
θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο», πνπ αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο κπνξνύλ λα ππαρζνύλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κελ θαζ΄όιε ηε
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Πει.- 2 - ηεο 240/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά, ιόγσ ηεο θύζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο, νη ρώξνη πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα
ηκήκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη (ιεηηνπξγνύλ) κόλν νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
4. ηνλ παξαθάησ πξνζδηνξηζκό ηνπ πιαζκαηηθνύ εκβαδνύ (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 5ηνπ Ν.429/76) ν νπνίνο ζα
ελζσκαησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΗ κε αξηζκό παξνρήο 50518038 θαη 50514371 πξνθεηκέλνπ
λα εθαξκνζηεί ε επνρηθόηεηα ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο κε βάζε ηνπο 6 κήλεο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη αηηεζεί
ε επηρείξεζε είλαη βάζεη ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη ηνπξηζηηθνύ ηέινπο πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο ΑΓ 502, 504, & 505/2019 ηνπ Γήκνπ ύξνπ-Δξκνύπνιεο, θαη ηηο από
25.09.2020 βεβαηώζεηο εκβαδνκέηξεζε ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γεκήηξε Μηράινβηηο :
Για τον αριθμό παροτής 50514371
Εμβαδόν τώρων ύπνοσ και βοηθητικών αστών : 248,66 τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ
Σέιε Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ πξνο 1,15€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 285,96€ θαη γηα ηνπο 6 κήλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο : 286,20/12Υ 6κήλεο = 142,98€
Εμβαδόν τώρων ύπνοσ και βοηθητικών αστών : 248,66 τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ
Πνιηηηζηηθό θαη Σνπξηζηηθό Σέινο πξνο 0,20€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 49,73€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο : 49,77/12Υ 6κήλεο = 24,87€
Εμβαδόν λοιπών τώρων : 107,62τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ Σέιε Καζαξηόηεηαο θαη
Φσηηζκνύ πξνο 2,90€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 312,10€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο :
1753,43/12Υ 6κήλεο = 156,05€
Εμβαδόν λοιπών τώρων : 107,62τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ Πνιηηηζηηθό θαη
Σνπξηζηηθό Σέινο πξνο 0,20€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 51,52€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο : 51,52/12Υ 6κήλεο = 10,76€
Σν παξαπάλσ πνζό κεηαθξάδεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα
: 334,66/ 3,10(ζπληειεζηήο ΓΔΗ) = 108
ηεηξαγσληθά κέηξα ζην πεδίν ΓΣ ηνπ ινγαξηαζκνύ κε αξ. Παξνρήο 50514371
Για τον αριθμό παροτής 50518038
Εμβαδόν τώρων ύπνοσ και βοηθητικών αστών : 248,87 τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ
Σέιε Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ πξνο 1,15€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 286,20€ θαη γηα ηνπο 6 κήλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο : 286,20/12Υ 6κήλεο = 143,10€
Εμβαδόν τώρων ύπνοσ και βοηθητικών αστών : 248,87 τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ
Πνιηηηζηηθό θαη Σνπξηζηηθό Σέινο πξνο 0,20€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 49,77€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο : 49,77/12Υ 6κήλεο = 24,89€
Εμβαδόν λοιπών τώρων : 166,85τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ Σέιε Καζαξηόηεηαο θαη
Φσηηζκνύ πξνο 2,90€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 483,87€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο :
483,87/12Υ 6κήλεο = 241,94€
Εμβαδόν λοιπων τώρων : 166,85τ.μ ηα νπνία εηήζηα νθείινπλ λα πιεξώλνπλ Πνιηηηζηηθό θαη
Σνπξηζηηθό Σέινο πξνο 0,20€ ην ηεηξαγσληθό, άξα 33,37€ θαη γηα ηνπο 6κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο : 33,37/12Υ 6κήλεο = 16,69€
Σν παξαπάλσ πνζό κεηαθξάδεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα
: 426,62/ 3,10(ζπληειεζηήο ΓΔΗ) = 138
ηεηξαγσληθά κέηξα ζην πεδίν ΓΣ ηνπ ινγαξηαζκνύ κε αξ. Παξνρήο 50514371
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ην έηνο 2020, ε επηρείξεζε ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεη γηα ηνπο 6 κήλεο ηεο
επνρηθόηεηαο : 761,28€
Λόγσ ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο πεξί επνρηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ρξνληθή πεξίνδν όπνπ ε επηρείξεζε είλαη ζε
ιεηηνπξγία θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.429/1976(ΦΔΚ 235 Α') κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη όξνη
επηβνιήο ηνπ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο θαη κε ηελ
εγθύθιην 78/2007 ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ « (..) γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο, νη
αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α ζα πξέπεη λα δηελεξγνύλ ηόζν πξνιεπηηθό όζν θαη θαηαζηαιηηθό έιεγρν ζηηο
επηρεηξήζεηο (ηόζν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο-δήισζεο θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ
δεκνηηθνύ/θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθόζνλ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν κε ιεηηνπξγίαο, όζν θαη κεηά
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεισζείζαο πεξηόδνπ κε ιεηηνπξγίαο)» ζα ζηαιεί αίηεκα γηα
ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαηόπηλ ηεο έθδνζεο ηεο απόθαζεο. Παξαθαινύκε όπσο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα
παξαπάλσ,
λα πξνβείηε ζηε ιήςε απόθαζεο πεξί ηνπ ρξόλνπ ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Γ. & Ι.
Βαξζαιίηεο ΟΔ κε Α.Φ.Μ 099568099 θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ¨Ρέκβε¨ από 20 Απξηιίνπ έσο θαη 20
Οθησβξίνπ."

2 . Ρε γελνκέλε δηαινγηθή ζπδήηεζε ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
3 . Ρελ πξόηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ όπσο ην Πώκα εγθξίλεη ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο "Γ. & Η.
Βαξζαιίηεο Ν.Δ.", κε δηαθξηηηθό ηίηιν ¨Οέκβε¨, (Μελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε), πνπ βξίζθεηαη ζηελ
Γεκνηηθή Δλόηεηα Άλσ Πύξνπ, ζέζε Γαιεζζάο, ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο από
20 Απξηιίνπ έσο 20 Νθησβξίνπ
4.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 93 έσο 102 ηνπ Λ. 3463/2006, β) ησλ άξζξσλ 65,67,69, 94 θαη
266 ηνπ Λ. 3852/2010, γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 θαη δ) ηνπ Λ.4623/2019
5.- Ρελ ζύκθσλε γλώκε ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ.

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Α. Δγθξίλεη ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο "Γ. & Η. Βαξζαιίηεο Ν.Δ.", κε δηαθξηηηθό ηίηιν ¨Οέκβε¨,
(Μελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε), πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Άλσ Πύξνπ, ζέζε Γαιεζζάο,
ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο από 20 Απξηιίνπ έσο 20 Νθησβξίνπ.
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Πει.- 3 - ηεο 240/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

Β. Πύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα
πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε εκεξώλ.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ

ΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
ΞΔΡΟΝΠ ΚΩΡΝΠ
ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ
ΘΑΛΓΗΩ ΚΑΟΑΓΘΝ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ
ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ
ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ
ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ
ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ
ΘΩΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ
ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ
ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ
ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ
ΚΗΣΑΖΙ ΑΙΡΝΒΑΠ ΚΑΛΩΙΝΠ
Ακριβές Ανηίγραθο
Ν Ξρόεδρος ηοσ Γ. Π.
ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

