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Χορήγηση ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) αδειών  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια

της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου

                                                    Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  31706/6650  (ΦΕΚ  2583/Β΄/2012)  Απόφασης  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  «Έγκριση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής

Υπηρεσίας Δήμου Πάρου» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 20712/5343 (ΦΕΚ

1507/Β΄/2013)  «Τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου

Πάρου»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως ισχύει

4. Τις διατάξεις του  Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις  ισχύουσες  αποφάσεις  και  διευκρινιστικές  εγκυκλίους  που  έχουν  εκδοθεί  και

αφορούν την ανωτέρω νομοθεσία 

6. Την υπ’ αριθμ. 360/2016 (ΑΔΑ:ΩΥΤ9ΩΞΓ-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάρου «Καθορισμός νέων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017»

7. Την υπ’ αριθμ. 362/2016 (ΑΔΑ:ΨΒ4ΚΩΞΓ-829) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάρου «για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια

και θέση υπαίθριου εμπορίου»

8. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  390/09-02-2017  (ΑΔΑ:72Τ07ΛΞ-ΠΚΗ)  απόφαση  του

Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου  «Καθορισμός  αριθμού  αδειών  άσκησης  υπαίθριου
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στάσιμου  εμπορίου  και  καταβαλλόμενου  τέλους  έτους  2017  για  το  Δήμο  Πάρου,

σύμφωνα με το Ν. 4264/2014

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την  διαδικασία  χορήγησης  (κατόπιν  προσκόμισης  και  ελέγχου  της  Αίτησης-Υπεύθυνης

Δήλωσης  και  των  προβλεπόμενων  δικαιολογητικών  από  υποψηφίους  που  τηρούν  τις

προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν.

4264/2015)  τεσσάρων  (04)  αδειών  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  στον  Δήμο  Πάρου  ως

κάτωθι: 

     Οι θέσεις οι οποίες καθορίστηκαν είναι οι εξής:

1) Στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου,  ΜΙΑ (01) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο στον Άγιο

Κωνσταντίνο,  στη παραλιακή οδό Παροικίας της Δ/Κ Πάρου του Δήμου Πάρου,  με  άδεια

κατάληψης χώρου έως τριών (03)  τετραγωνικών μέτρων προς πώληση φωτογραφιών με

εξοπλισμό: πρόχειρη ξυλοκατασκευή με πάγκο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, εκτυπωτή,

φωτογραφική μηχανή, γεννήτρια. 

2) Στην  Δημοτική  Κοινότητα  Νάουσας, ΜΙΑ  (01) νέα  θέση, σε  κοινόχρηστο  χώρο,

αποκλειστικά και  μόνο  στο  σχολικό  κήπο της  Δ/Κ Νάουσας του Δήμου Πάρου,  με  άδεια

κατάληψης χώρου έως τριών (03) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού,

ποπ κορν και μαλλί της γριάς. 

3) Στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, ΜΙΑ (01) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο, στην

αρχή  του  χώρου  στάθμευσης  απέναντι  από  του  Δελέντα  στο  Πίσω  Λιβάδι  της  Δ/Κ

Μάρπησσας του Δήμου Πάρου, με άδεια κατάληψης χώρου έως τριών (03) τετραγωνικών

μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού, ξηρών καρπών και μαλλί της γριάς. 

4) Στην Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς,  ΜΙΑ (1) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο, (δεξιά

γωνία στην βρύση) στο λιμανάκι της Αλυκής της Δ/Κ Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου, με άδεια

κατάληψης χώρου έως τριών (3) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού,

ξηρών καρπών και μαλλί της γριάς.  

                                   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/Α') φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι
άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια
άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 

Η άδεια  αυτή  χορηγείται  κατά  σειρά  προτεραιότητας  και  με  βάση  κοινωνικά  κριτήρια,  σε
πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα
(50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς
και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.
1370/1944 (Α' 82),
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(δ) μέχρι  ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και  σε
γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε)  μέχρι  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%),  σε  ομογενείς  Βορειοηπειρώτες  και  ομογενείς
παλιννοστούντες,

(στ)  μέχρι  ποσοστό  επτά  τοις  εκατό  (7%)  σε  Έλληνες  Ρομά  που  έχουν  εγγραφεί  στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
και άτομα υπό απεξάρτηση.

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-

                                                   ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  την  απόκτηση  άδειας  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου,  οφείλουν  να
υποβάλλουν  (αυτοπροσώπως  ή  από  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  από  τους  αιτούντες
πρόσωπο  ή  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή)  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.
4264/2014 

 ΜΙΑ Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνη με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και άρθρο
3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης η Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεωτικά φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια αρχή. Ο αιτών δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών,
άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Στην  περίπτωση  αποστολής  της  Αίτησης  –Υπεύθυνης  Δήλωσης  ταχυδρομικώς,  το
εμπρόθεσμό της, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι Αιτήσεις –Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας
στο Διαύγεια και για είκοσι (20)  ημερολογιακές ημέρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μιας Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από το ίδιο
πρόσωπο, τον/την σύζυγο του ή τα τέκνα αυτών, απορρίπτονται όλες οι Αιτήσεις-Υπεύθυνες
Δηλώσεις των προσώπων αυτών.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στην ίδια Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αναφέρεται και η θέση στην οποία επιθυμεί ο

αιτών να ασκήσει το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο η οποία θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά

στις θέσεις που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 390/09-02-2017 απόφαση του

Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου.  ((ΑΔΑ: 72Τ07ΛΞ-ΠΚΗ)  με  θέμα:  ««Καθορισμός  αριθμού

αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και καταβαλλόμενου τέλους έτους 2017 για το

Δήμο Πάρου,  σύμφωνα με το Ν. 4264/2014»

Ταυτόχρονα ο κάθε ενδιαφερόμενος αν ανήκει  σε μία από τις κατηγορίες της παρ. 1 του

άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 θα προσκομίζει, ανά περίπτωση:

 Πιστοποιητικό:

 Αναπηρίας 50% ή τυφλότητας (Γνωμάτευση Αναπηρίας –Εκδίδεται  από τα

ΚΕΠΑ)

 Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων (πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία

Πολυτέκνων Ελλάδος ΑΣΠΕ- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 Ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82/Α΄)
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 Γονέων  ανηλίκων  τέκνων  με  αναπηρία  (Γνωμάτευση  αναπηρίας  τέκνου  -

Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)

 Γονέων που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό , σύνδρομο

down,  εγκεφαλική  παράλυση  βαριές  και  πολλαπλές  αναπηρίες  και

πολλαπλές  ανάγκες  εξάρτησης  (Γνωμάτευση  Αναπηρίας  τέκνου-Εκδίδεται

από τα ΚΕΠΑ)

 Ομογενών  Βορειοηπειρωτών  και  Ομογενών  Παλιννοστούντων  (Αντίγραφο

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, με βεβαίωση γνησιότητας από την

αρχή έκδοσής του)

 Ελλήνων Ρομά (Βεβαίωση εγγραφής στο Δημοτολόγιο Οργανισμού Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της χώρας)

 Απεξαρτημένων ατόμων και άτομα υπό απεξάρτηση (Βεβαίωση εγκεκριμένου

κέντρου απεξάρτησης ότι παρακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και έχει

ολοκληρώσει  τον  κύκλο  απεξάρτησης  ή  ότι  παρακολουθεί  σχετικό

πρόγραμμα)

Επίσης κατατίθενται μαζί με τα ανωτέρω, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το
άρθρο 25  του  Ν.  3731/2008 (σχετική  προσωρινή  βεβαίωση της  αρμόδιας  αρχής,
διαβατήριο,  άδεια  οδήγησης  ή  ατομικό  βιβλιάριο  υγείας  όλων  των  ασφαλιστικών
φορέων)  και  εάν  ο  αιτών  είναι  αλλοδαπός  -  πολίτης  κράτους  μη  μέλους  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει
την  άσκηση ανεξάρτητης  οικονομικής  δραστηριότητας.  Αν  ο  ενδιαφερόμενος  είναι
ομογενής  υποβάλλει  ειδική  ταυτότητα  ομογενούς  ή  προξενική  θεώρηση  για
επαναπατρισμό.  Ο  πολίτης  κράτους  μέλους  Ε.Ε.  επιπλέον  προσκομίζει  φωτ/φο
βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.  από την οικεία  Αστυνομική
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 106/2007

 Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ ή Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (σε ισχύ)

 Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου ότι

δεν είναι συνταξιούχος γήρατος από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

                       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

                                             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα

πραγματοποιηθεί  ο  έλεγχος  των  κατατεθειμένων  αιτήσεων  και  δικαιολογητικών  από  την

αρμόδια υπηρεσία και θα υποβληθούν προς έγκριση χορήγησης των αδειών στο καθ’ ύλην

αρμόδιο θεσμικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση των αδειών,  θα αναρτηθεί  στο

«Διαύγεια» και θα σταλεί στους δικαιούχους.

Οι  δικαιούχοι  στην  συνέχεια  προκειμένου  να  εκδοθεί  η  άδειά  τους  θα  πρέπει  να

προσκομίσουν:
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 Βεβαίωση  της  οικείας  Δημόσιας  Οικονομικής  Υπηρεσίας  (Δ.Ο.Υ.)  περί  υποβολής

δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος,  σύμφωνα με  τους Ν. 4045/1960 (ΦΕΚ

47/Α΄) και 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α΄) 

 Πιστοποιητικό  αρμόδιου  ασφαλιστικού  φορέα  για  εγγραφή  σε  αυτόν  (και  του

αναπληρωτή σε περίπτωση που υπάρχει) 

 Βεβαίωση  αρμόδιας  Υγειονομικής  Υπηρεσίας  από  την  οποία  προκύπτει  ότι  ο

δικαιούχος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας εφόσον

πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών (και του αναπληρωτή σε περίπτωση που

υπάρχει)

 Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες (και του αναπληρωτή σε περίπτωση που υπάρχει)

 Σε  περίπτωση  αναπλήρωσης  του  δικαιούχου  προσκομίζεται  πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης, με τα πλήρη στοιχεία του αναπληρωτή και την σχέση του

με  τον  δικαιούχο  της  άδειας.  Σε  περίπτωση  που  ο  αδειούχος  στερείται  των

συγγενικών προσώπων (εξ αίματος μέχρι και  τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι

δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο), επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή

του από δηλωμένο υπάλληλο

 Πρωτότυπο Διπλότυπο Είσπραξης αξίας ποσού πενήντα (50) ευρώ από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου

 Βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου  περί  μη  ύπαρξης  βεβαιωμένων
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον  Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας
και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία  

 
Μετά  την  ολοκλήρωση  κατάθεσης  των  ανωτέρω δικαιολογητικών,  θα  πραγματοποιηθεί  ο

έλεγχος των κατατεθειμένων δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία και θα υποβληθούν

προς χορήγηση των αδειών στο καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η  σχετική  άδεια  εκδίδεται  από  τον  Δήμαρχο  μετά  από  την  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου.

                                                          ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Απαγορεύεται  η  πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις
ημέρες  και  ώρες  που  τα  αντίστοιχα  καταστήματα  ομοειδών  ειδών  παραμένουν
κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές.

 Στην περίπτωση που παραμένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση
μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς
διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το
επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του
νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές
όλες οι αιτήσεις. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

 Οι  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  χορηγούνται  με  απόφαση  του
οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Οι  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  εμπορίου  είναι
προσωποπαγείς  και  αμεταβίβαστες  και  αντιστοιχεί  μία  άδεια  για  κάθε  φυσικό
πρόσωπο.

 Για τυχόν αναπλήρωση του δικαιούχου εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 4264/2014.
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 Η διάρκεια της κάθε άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο
λόγος  για  τον  οποίο  χορηγήθηκε.  Για  τον  σκοπό  αυτόν  ο  αδειούχος  υποβάλλει
ετησίως, προς την αρμόδια αρχή 

α) Φορολογική ενημερότητα

β) Ασφαλιστική ενημερότητα

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

 Σε περίπτωση που εκλείψει  ο  λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παρ.  1  του
άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, ο αδειούχος οφείλει  να το δηλώσει εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης,
υπέχει την ποινική ευθύνη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4264/2014.

                                              ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 Η  Προκήρυξη  θα  δημοσιευτεί  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  και  στην  ιστοσελίδα
www  .  paros  .  gr του Δήμου Πάρου.

 Επίσης θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και των ΚΕΠ
καθώς και των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου

 Η Προκήρυξη  θα  διατίθεται  σε  έντυπη  μορφή  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου. Για διευκρινήσεις και πληροφορίες στα
τηλ. 2284360162 και 2284360163

Οι  Αιτήσεις  –Υπεύθυνες  Δηλώσεις  υποβάλλονται  κατά  τις  εργάσιμες
ημέρες  και  ώρες,  από  την  ημέρα  ανάρτησης  της  παρούσας  στο
πρόγραμμα «Διαύγεια» ήτοι 21-02-2017 ημέρα Τρίτη έως και 07-03-2017
ημέρα Τρίτη.

                                                                                    Με  την αριθμ.  472/2016 απόφαση Δημάρχου Πάρου

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

                                                                              

                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ  Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
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