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Απόσπασµα από το 10o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 72 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερήσια διάταξη: 12o                                                                                                          
Συνεδρίαση της 18-05-2016                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 29978/13-05-2016 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              1.Βρεττός Σπύρος                                        
2.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  2.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                 
3.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                3.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                  
4.Χίος Αναστάσιος                                                                                     4.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                                  
5.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                         5.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                    
6.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                     6.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
7.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 7.Μουκάνης Μαρίνος                                                                            
8.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        8.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                
9.Ζητούνης Ηλίας                                                                                      9.Παντελιά Εύη                                                                                        
10.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                    10.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 
11.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             11.Ποιµενίδου Όλγα                                                                                     
12.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     12.Σταύρου Γεώργιος                                                           
13.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   13.Τσάτσης Νικόλαος                                                                                    
14.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                     14.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      
15.Ναυροζίδου Μαρία                                                15.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              
16.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                 16.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                                  
17.Συρινίδης Θεόδωρος                                                                                  17.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                            
18.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  18.Βρεττός Μιχάλης                                                                                     
19.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             19.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
20.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                 20.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 
21.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                      
22.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                 
23.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                               
24.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                      
25.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                                
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν στην συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος και Κοσµίδου Λουίζα. 
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Πριν την εκφώνηση του 2ου τακτικού θέµατος αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης και Ξαγοράρης Νικόλαος.    
 
Πριν την εκφώνηση του 5ου τακτικού θέµατος αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Μιχάλης, 
Ντούρος Σωτήριος και Κοσµίδης Παναγιώτης. 
 
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του κανονισµού υπαίθριας διαφήµισης  καθορισµού τελών 
και  επιβολής προστίµων  παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης  για το έτος 2016 και 
εφεξής.» 
 
   O Προεδρεύων του ∆.Σ. κ. Χίος Αναστάσιος απούσης της Προέδρου Κας Χαριτίδη 
Μαρίας και κωλυοµένου του Αντιπροέδρου Κου Βρεττού Μιχάλη,  αφού 
διαπιστώνει νόµιµη απαρτία, παρισταµένων µελών 29  εκ του συνόλου 45 
∆ηµοτικών Συµβούλων κηρύσσει την έναρξη της 10ης Συνεδρίασης της 
18/05/2016. 

     Ο  Προεδρεύων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα 
το 12ο θέµα της ηµερήσιας  διάταξης που αφορά «επικαιροποίηση του 
κανονισµού υπαίθριας διαφήµισης, καθορισµού τελών και επιβολής προστίµων 
παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης για το έτος 2016 και εφεξής» και δίνει τον 
λόγο στον Αντιδήµαρχο Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Κο Παλιούρα Αντώνιο   
ο οποίος παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης  Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
  

1. Των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων &  
Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων, 

2. Τον  Ν 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄224/8-10-2001) «Υπαίθρια διαφήµιση» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Την µε αριθµό 698/9-11-2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  
«Προσδιορισµός τελών διαφήµισης από το έτος 2008 και εφεξής - 
∆ιαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριας διαφήµισης -Έναρξη 
ισχύος απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 

4. Την µε αριθµό 282/6-10-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών 
µε την οποία καθορίσθηκαν επαρκείς και πρόσφοροι χώροι για την 
τοποθέτηση ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή διαφηµίσεων 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αχαρνών για τα έτη 2012-2014 
όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήµισης», 

5. Την µε αριθµό 280/6-10-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  
«Τροποποίηση του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών (Αρ. 
απόφ. 257/09 ∆.Σ., κεφάλαιο Γ’, αρθ. 34) µε την συµπλήρωση της παρ. 8 
του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001 που αναφέρεται στους «ρύπους» από 
την προβολή παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης, 

6. Την µε αριθµό 126/6-4-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  
«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τα πλαίσια µε ειδικές 
προδιαγραφές τοποθέτησης … σχετική η µε αριθµό 6/2012 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», 

7. Την µε αριθµό 71/6-3-2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  
«Έγκριση Κανονισµού Υπαίθριας διαφήµισης». 

 
       Σύµφωνα µε την µε αριθµό 280/2011 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τροποποίησε τον κανονισµό  καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών όσον αφορά 
στους ρύπους από την προβολή παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης και επέβαλε 
πρόστιµα  όπως  αναλύονται παρακάτω: 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών ή ενηµερωτικών αφισών µε ανεξίτηλες κόλλες 
(σε κολώνες, τοίχους, γέφυρες κ.ο.κ.) θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 
ύψους 25,00 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο αφίσας. 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών ή ενηµερωτικών αφισών τύπου «σάντουιτς» ή 
και ξεχωριστών αφισών που δεν χρησιµοποιείται κόλλα θα επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο ύψους 20,00 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο αφίσας. 
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• Για ρίψη φείγ-βολάν ή και φυλλαδίων που θα ρυπαίνουν κοινόχρηστους 
χώρους θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο στους παραβάτες από 100,00 
ευρώ έως 3.000 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων. 

• Για ανάρτηση αεροπανό θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από 
200,00 ευρώ έως 1.000,00 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων. 

• Για τοποθέτηση ενδεικτικών, διαφηµιστικών πλαισίων ή πινακίδων που 
προσδιορίζουν την θέση ή τη διεύθυνση επιχειρήσεων τα οποία 
τοποθετούνται εκτός ειδικών πλαισίων και ειδικών θέσεων που δεν έχουν 
καθορισθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου θα επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο 300,00 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο πλαισίου. 
Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό και είναι 
σε ισχύ ή πρόκειται να οριστούν µε µελλοντικές αποφάσεις του δηµοτικού 
συµβουλίου Αχαρνών. 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων ή πλαισίων όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθ. 3 παρ. 8 του Ν. 2946/2001 (καθορισµός 
προδιαγραφών βάσει της ΚΥΑ 52138/03/ΦΕΚ 1788 Β’/2-12-03) σε χώρους 
όµως που δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις για την προβολή υπαίθριας 
διαφήµισης θα επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιµα: 1) Για 
τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Πίζας» θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 
ύψους 4.500,00 ευρώ ανά τεµάχιο. 2) Για τοποθέτηση πλαισίων τύπου 
«Ρακέτας» θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 3.000,00 ευρώ ανά 
τεµάχιο. 3) Για τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Πύργος» θα επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο ύψους 3.000,00 ευρώ ανά τεµάχιο. 4) Για τοποθέτηση 
διαφηµιστικών πλαισίων σε στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών 
αστικών συγκοινωνιών θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 2.500,00 
ευρώ ανά τεµάχιο 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων οποιουδήποτε άλλου τύπου πέραν 
των ανωτέρω αναγραφόµενων θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 
500,00 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο πλαισίου ωφέλιµης επιφάνειας 
διαφήµισης. 

• Σε περίπτωση υποτροπής για κάθε µία από τις ανωτέρω παραβάσεις τα 
πρόστιµα θα επιβάλλονται εις το διπλάσιο. 

• Σχετική µε το ύψος των διοικητικών προστίµων είναι η υπ’ αριθ. 732/2011 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
       Σύµφωνα µε την µε αριθµό 698/2007 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προσδιόρισε τέλη διαφήµισης από το έτος 2008 και εφεξής   

    Επίσης µε την µε αριθµό 71/2015 απόφαση του ∆ηµοτικό Συµβουλίου  
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ενώ δεν καθορίστηκαν τέλη  για 
την εφαρµογή της αδειοδότησης  τους καθώς υπάρχει η µε αριθµό 698/9-11-
2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  «Προσδιορισµός τελών 
διαφήµισης από το έτος 2008 και εφεξής αναφέροντας την πρόταση της 
∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για επικαιροποίηση των αναφεροµένων 
σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες καθορίστηκαν 
χώροι για την προβολή διαφηµίσεων, του κανονισµού αυτών καθώς επίσης το 
ύψος της επιβολής προστίµων και το ύψος του τέλους από το έτος 2016 και 
εφεξής καθώς επίσης προτείνει ήτοι:  

‘Για τα  πολιτικά κόµµατα καθώς και για τις  θρησκευτικές τελετές   θα πρέπει 
να υποβάλλεται από τους νόµιµους εκπροσώπους τους και τους διοργανωτές ,  
αίτηση για χορήγησή  άδειας από τον ∆ήµο,  έτσι ώστε ο ∆ήµος  να λαµβάνει 
γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόµµατα  έχουν την ευθύνη για την 
ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σηµεία που έχουν 
τοποθετηθεί.’’ 

Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέµα. 
  
Στη συνέχεια τον λόγο λαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κος Τοπαλλιανίδης 

Βασίλειος ο οποίος προτείνει στο Σώµα να αποσυρθεί το θέµα και ζητά η πρότασή 
του αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία. 

 
Τέλος ο Προεδρεύων του ∆.Σ. προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
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                               ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
       Αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της ∆/νσης  Τοπικής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης, την πρόταση του Αντιδηµάρχου Κου Παλιούρα Αντώνιου, την πρόταση 
της ∆ηµοτικής Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’, τις απόψεις των οµιλητών, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Α) Με ψήφους 14 κατά και 4 υπέρ απορρίπτει την πρόταση της ∆ηµοτικής 
Παράταξης ‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ’ όπως αυτή κατατέθηκε από το ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο Κο Τοπαλλιανίδη Βασίλειο. 
 

Β) Με ψήφους 14 υπέρ και 4 κατά αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης  Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης και εγκρίνει να  επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες καθορίσθηκαν χώροι για την προβολή 
διαφηµίσεων, του κανονισµού  αυτών καθώς επίσης το ύψος της επιβολής 
προστίµων και το ύψος του τέλους από το έτος 2016 και εφεξής και 
συγκεκριµένα:  
   «Σύµφωνα µε την µε αριθµό 280/2011 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τροποποίησε τον κανονισµό  καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών  αναφορικά µε 
τους µε τους ρύπους  που προκαλούνται από την προβολή παράνοµης υπαίθριας 
διαφήµισης και επέβαλε πρόστιµα  όπως  αναλύονται παρακάτω: 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών ή ενηµερωτικών αφισών µε ανεξίτηλες 
κόλλες (σε κολώνες, τοίχους, γέφυρες κ.ο.κ.) θα επιβάλλεται στους 
παραβάτες διοικητικό πρόστιµο ύψους 25,00 ευρώ ανά τετραγωνικό 
µέτρο αφίσας. 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών ή ενηµερωτικών αφισών τύπου 
«σάντουιτς» ή και ξεχωριστών αφισών που δεν χρησιµοποιείται κόλλα 
θα επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητικό πρόστιµο ύψους 20,00 
ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο αφίσας. 

• Για ρίψη φείγ-βολάν ή και φυλλαδίων που θα ρυπαίνουν 
κοινόχρηστους χώρους θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο στους 
παραβάτες  από 100,00 ευρώ έως 3.000 ευρώ αναλόγως των 
περιστάσεων. 

• Για ανάρτηση αεροπανό θα επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητικό 
πρόστιµο ύψους από 200,00 ευρώ έως 1.000,00 ευρώ αναλόγως των 
περιστάσεων. 

• Για τοποθέτηση ενδεικτικών, διαφηµιστικών πλαισίων ή πινακίδων που 
προσδιορίζουν την θέση ή τη διεύθυνση επιχειρήσεων τα οποία 
τοποθετούνται εκτός ειδικών πλαισίων και ειδικών θέσεων που δεν 
έχουν καθορισθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου θα 
επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητικό πρόστιµο 300,00 ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο πλαισίου. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις που έχουν 
οριστεί για το σκοπό αυτό και είναι σε ισχύ ή πρόκειται να οριστούν µε 
µελλοντικές αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Αχαρνών. 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων ή πλαισίων όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθ. 3 παρ. 8 του Ν. 2946/2001 (καθορισµός 
προδιαγραφών βάσει της ΚΥΑ 52138/03/ΦΕΚ 1788 Β’/2-12-03) σε 
χώρους όµως που δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις για την προβολή 
υπαίθριας διαφήµισης θα επιβάλλονται στους παραβάτες τα εξής 
διοικητικά πρόστιµα: 1) Για τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Πίζας» θα 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 4.500,00 ευρώ ανά τεµάχιο. 
2) Για τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Ρακέτας» θα επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο ύψους 3.000,00 ευρώ ανά τεµάχιο. 3) Για 
τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Πύργος» θα επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιµο ύψους 3.000,00 ευρώ ανά τεµάχιο. 4) Για τοποθέτηση 
διαφηµιστικών πλαισίων σε στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών 
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αστικών συγκοινωνιών θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους 
2.500,00 ευρώ ανά τεµάχιο 

• Για τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων οποιουδήποτε άλλου τύπου 
πέραν των ανωτέρω αναγραφόµενων θα επιβάλλεται στους παραβάτες 
διοικητικό πρόστιµο ύψους 500,00 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
πλαισίου ωφέλιµης επιφάνειας διαφήµισης. 

• Σε περίπτωση υποτροπής για κάθε µία από τις ανωτέρω παραβάσεις τα 
διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται εις το διπλάσιο .  

• Σχετική µε το ύψος των διοικητικών προστίµων είναι η υπ’ αριθ. 
732/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

 
       Σύµφωνα µε την µε αριθµό 698/2007 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προσδιόρισε τέλη διαφήµισης από το έτος 2008 και εφεξής.   

    Επίσης µε την µε αριθµό 71/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ενώ δεν καθορίστηκαν τέλη  για 
την εφαρµογή της αδειοδότησης  τους καθώς υπάρχει η µε αριθµό 698/9-11-
2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών  «Προσδιορισµός τελών 
διαφήµισης από το έτος 2008 και εφεξής. 

Για τα  πολιτικά κόµµατα καθώς και για τις  θρησκευτικές τελετές   θα πρέπει 
να υποβάλλεται από τους νόµιµους εκπροσώπους τους και τους διοργανωτές ,  
αίτηση για χορήγησή  άδειας από τον ∆ήµο,  έτσι ώστε ο ∆ήµος  να λαµβάνει 
γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόµµατα  έχουν την ευθύνη για την 
ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σηµεία που έχουν 
τοποθετηθεί. 

 
Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Χίος Αναστάσιος, 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ασκαλάκης Γεώργιος, 
Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Καµπόλης Οδυσσέας, Παλιούρας 
Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολυµενέας 
Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, 
Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, 
Χριστοπούλου Σοφία 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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