
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-6-2020 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 
σήμερα την 16ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 
του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
7896/12-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του

Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα :«Βεβαίωση προστίμων που προβλέπονται από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 

του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι πέντε (25) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής και  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος.
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Χαροκόπος Παντελής  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Γκιζελή Αλίκη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  
Ζερβός Νικόλαος   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 96/16-6-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος 
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καβαλάρης Ιωάννης   
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Σαμαρόπουλος Βύρων- Παύλος προσήλθε στις ανακοινώσεις.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Σαμαρόπουλος Βύρων- Παύλος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος 

Η.Δ.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη και Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος απεχώρησαν 
μετά την ψήφιση του 6ου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης 
και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης κ. Βασίλειος 
Δρομάζος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η  υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 
Ελένη. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 
λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 
33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Γκιζελή 
Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος 
Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 
Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-
Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, 
Καβαλάρης Ιωάννης  και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).



Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται η  υπ΄ αριθμ. πρωτ: 6779/22-05-2020 Ειδική Πρόταση του 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ’ άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010, με θέμα: «Βεβαίωση 
προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», η  οποία έχει ως ακολούθως:

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλοθέη, 22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6779
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης 
στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού 
Ταχ. Διεύθυνση   : Βεκιαρέλη 11
Ταχ. Κώδικας       : 152 37 Φιλοθέη  
Τηλέφωνο            : 210 – 6753797
Φαξ:                      : 210 – 6753798 
E-mail: sibarastatis@0177.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
Δήμαρχο, κ. Δ. Γαλάνη 
ΚΟΙΝ.: 1) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κα 
Κλαίρη Σινανιώτου 
2) Γ. Γραμματέα, κ. Δ. Ζεγγίνη 

Ειδική Πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ’ άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 
3852/2010, ως ισχύει 

Θέμα: Βεβαίωση προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.   

Η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. ρυθμίζεται με τα άρθρα 3, 4 και 5 του Β.Δ. 17/5-

15/6/1959, σύμφωνα με τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα: «Βεβαίωση εσόδου νοείται η κατά τους κείμενους 

νόμους παρά των αρμοδίων αρχών ή υπηρεσιών και οργάνων των δήμων εκκαθάριση απαίτησης των δήμων και 

ο προσδιορισμός του ποσού αυτής, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι’ ην 

οφείλεται. Τίτλος βεβαίωσης είναι κάθε έγγραφο αποδεικτικό ή και απλώς βεβαιωτικό της οφειλής προς τον 

Ο.Τ.Α. Ειδικότερα δε αποτελούν νόμιμους τίτλους και οι καταλογιστικές αποφάσεις των αρμοδίων δημοσίων, 

δημοτικών ή κοινοτικών αρχών που εκδίδονται κατά τη νόμιμη διαδικασία (άρθρο 4, παρ. 1). Τα στοιχεία των 

τίτλων βεβαίωσης καταχωρίζονται σε καταλόγους, όπου αναγράφονται ονομαστικά οι φορολογούμενοι και τα 

εισπρακτέα ποσά, αναλυτικά για τον καθένα από αυτούς (χρηματικοί κατάλογοι). Ο χρηματικός κατάλογος, 

μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής, αποτελεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις 

mailto:sibarastatis@0177.syzefxis.gov.gr


του άρθρου 51 του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός των Δ.Ο.Υ.» και του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ νόμιμο τίτλο 

είσπραξης, βάσει του οποίου συντελείται η εν στενή έννοια βεβαίωση (ταμειακή) και είσπραξη των εσόδων 

κατά ΚΕΔΕ».     

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 του ν. 542/1977, η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, 

προστίμου υπέρ του Δημοσίου μετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός 

προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη του μηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης. Η βεβαίωση 

δύναται να ενεργηθεί και μετά την πάροδο της τριμήνου προθεσμίας και ουχί πέραν των τριών ετών από της 

λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης (βλ. την υπ΄ αριθ. 29281/9.07.2007 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης). 

Ειδικότερα, όσον αφορά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε μη 

επιτρεπόμενους χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 του Κ.Ο.Κ., ορίζεται ότι «τα πρόστιμα από τις 

διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, 

βεβαιώνονται υποχρεωτικά, από τον οικείο Ο.Τ.Α. και καθίστανται δημόσιο έσοδο που πρέπει να αναζητηθεί. 

Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Π.Δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, 

αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα 

διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος».

Ωστόσο, σε επίμαχες περιπτώσεις «παράνομης» στάθμευσης οχημάτων, ως άνω εκτέθηκε, 

διαπιστώνουμε τα εξής ζητήματα: Α) τη χρονική καθυστέρηση στην ενημέρωση του πολίτη περί της οφειλής 

του που προέρχεται από την επιβολή προστίμου, λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί παράνομης 

στάσης και στάθμευσης. Β) το πρόβλημα που προκύπτει από τη μη ασφαλή τοποθέτηση στο συγκεκριμένο 

όχημα, του εντύπου της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης («κλήσης»), με αποτέλεσμα ο πολίτης, κάποιες 

φορές, να μην λαμβάνει γνώση της παράβασης – κλήσης. Η γνώση της κλήσης δίδει το δικαίωμα στον 

«παραβάτη» πολίτη ενδεχομένως να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης της παράβασης, πλην όμως τυγχάνει 

κάποιοι πολίτες, ως ισχυρίζονται, να μη λαμβάνουν γνώση του επιβαλλόμενου προστίμου δια του 

τοποθετημένου εντύπου της «κλήσης» την ημέρα της παράβασης, αλλά να ενημερώνονται δια της λήψης της 

ατομικής ειδοποίησης, από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου, και μάλιστα σε χρονικό διάστημα 

εξόχως μη εύλογο.   

Συνέπεια των ανωτέρω, είναι να δημιουργείται εύλογη αμφιβολία στον εμπλεκόμενο πολίτη για την 

τέλεση της ίδιας της παράβασης, καθώς και να παραπονείται αυτός για τυχόν απόσβεση του «δικαιώματος» του 

Δήμου για τη μη εύλογη χρονικά βεβαίωση της απαίτησης, πολλώ δε μάλλον όταν ο Δήμος δεν παράσχει 

πειστική αιτιολογία για τους λόγους καθυστέρησης της βεβαίωσης της παράβασης, δεδομένου ότι, πολλές 

φορές, παρέρχεται χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών από την ημερομηνία της παράβασης έως τη 

βεβαίωση του προστίμου Κ.Ο.Κ. Συνυπολογίζοντας δε τις τεχνολογικές διευκολύνσεις που υφίστανται σήμερα 



(ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών), η όποια χρονική καθυστέρηση στην είσπραξη εσόδων δεν συνάδει με 

την αρχή της χρηστής δημόσιας Διοίκησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη με το με αριθ. 24979/12.07.2012 Πόρισμά του προτείνει, 

δια νομοθετικής ρύθμισης, η αρμόδια για την είσπραξη αρχή (οικονομική υπηρεσία του Δήμου) να μην 

προβαίνει στην είσπραξη του προστίμου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό 

αντιληπτό, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω της τριετίας από τη βεβαίωση της παράβασης 

(«κλήσης») έως την αποστολή σχετικής ειδοποίησης προς αποπληρωμή αυτής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι εν 

λόγω «κλήσεις» συνιστούν δημόσιο έσοδο, η δε αξίωση για την είσπραξή τους υπόκειται σε εικοσαετή (20) 

παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, στο πλαίσιο της χρηστής δημόσιας Διοίκησης εξυπηρετούσα το 

δημόσιο συμφέρον, και δεδομένου ότι το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έχει υιοθετηθεί από την 

ελληνική έννομη τάξη, οι επίμαχες υπηρεσίες του Δήμου (τμήμα Εσόδων) θα πρέπει να βεβαιώνουν στον οικείο 

φορολογικό κατάλογο την όποια τελεσθείσα παράβαση («κλήση») για όχημα καταληφθέν σε χώρο μη 

επιτρεπόμενης στάθμευσης σε διάστημα μικρότερο της τριετίας από την ημερομηνία της παράβασης, σύμφωνα 

με τους ως άνω εκτιθέμενους λόγους.  

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

Βασίλειος Δρομάζος  

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010, ως ισχύει,
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ: 6779/22-05-2020 Ειδική Πρόταση του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 2, 3 και 5του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, 
8. Τις διατάξεις των άρθρων 51 και 58 του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός των Δ.Ο.Υ.»

και του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ,
9. Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 542/1977, 

10. Την υπ΄ αριθμ. 29281/9.07.2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

11. Το με αριθμ. 24979/12.07.2012 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και το γεγονός ότι αυτό δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ελληνική έννομη τάξη,

μετά από διαλογική συζήτηση,



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την λήψη σχετικής απόφασης επί της Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της 
Επιχείρησης κ. Δρομάζου Βασιλείου με θέμα: «Βεβαίωση προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
16η- 6- 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 25-6-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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