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ορισθεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο.
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1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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7. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
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1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
7. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
8. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.
Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.681/23-01-2015

έγγραφη πρόσκληση του κ.

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης προσκλήθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε το
άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 1ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 30.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
17:00 µ.µ.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης
Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε κατά την
διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν.
3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε
περίπτωση

απουσίας

του,

τον

κ.

Γραµµατέα

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του στο 2ο θέµα
εκτός ηµερήσιας διάταξης , ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού,
κ. Σουλδάτος Απόστολος.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος προσήλθε κατά την διάρκεια της
συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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Το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης , λόγω της παρουσίας πολλών µικρών παιδιών
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς τα οποία ήταν υπεύθυνα για την παρουσίαση του
θέµατος , προτάθηκε και συζητήθηκε πριν τα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση
των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης λόγω κωλύµατος δεν συµµετείχε στην
συζήτηση του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η από 19-12-2014 αναφορά της Βουλευτού Ν. Μαγνησίας κας Ζέττας
Μακρή προς τον Υπουργό Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων , σχετικά µε την
εγκατάσταση σταθερού internet στην Τ.Κ. Πουρίου.
Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η υπ΄αριθµ. Πρωτ. 330416/24-12-2014 απάντηση του Προέδρου &
∆ιευθύνοντα Συµβούλου του Οµίλου ΟΤΕ προς την Βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ.
Χρισοβελώνη Μαρίνα για το παραπάνω αναφερόµενο θέµα.
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η από 27-01-2015 αίτηση του ∆ηµοτικού
Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου .
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η συγκεκριµένη αίτηση θ’ απαντηθεί σε επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατόπιν ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα για την συγκέντρωση – ενηµέρωση για
το Πολεοδοµικό Σχέδιο της περιοχής η οποία θα πραγµατοποιηθεί τις προσεχείς
ηµέρες.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος τόνισε ότι
πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέµα και ζήτησε την συµµετοχή όλων στην
διαβούλευση.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία
υπενθύµισε ότι σε προηγούµενες συνεδριάσεις είχαν τεθεί από την µειοψηφία
ερωτήσεις σχετικά µε την κατάσταση των σχολείων του ∆ήµου µας , του Κέντρου
Υγείας , την αντιπληµµυρική θωράκιση του ∆ήµου κ..λ.π. και ζήτησε ενηµέρωση για
την υλοποίηση και την πορεία των σχετικών ενεργειών από τον ∆ήµο. Επίσης έθεσε
υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
Αρχές Οκτώβρη τέθηκε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , από την µειοψηφία, το
θέµα της µεταφοράς της Οικονοµικής Υπηρεσίας . Η παραπάνω ερώτηση στάλθηκε
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στο Υπουργείο και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση , η οποία απαντώντας ζητά από
το ∆ήµο να εφαρµόσει τον Νόµο. ∆ηλαδή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Είχαµε τονίσει
πώς αν η µεταφορά αυτή της Οικονοµικής Υπηρεσίας ήταν για το καλό του ∆ήµου ,
θα συµφωνούσαµε κι εµείς. Έχετε λάβει το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
και τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά µε το αυτό;
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι τα παραπάνω ερωτήµατα θα απαντηθούν σε επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης
Βασίλειος ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά µε την καθυστέρηση που υπάρχει στις
ερωτήσεις που θέτουν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι . Επίσης
ζήτησε να ενηµερώνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις σχετικές απαντήσεις .
Ο κ. Πρόεδρος απάντησε στον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη
Βασίλειο και ενηµέρωσε το σώµα ότι σχετικά µε τις ερωτήσεις των ∆ηµοτικών
Συµβούλων τηρούνται απόλυτα οι διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 3852/2010 & 3463/2006 και κάλεσε εκ νέου τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους να λάβουν γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των εν λόγω Νόµων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ : 24ο
Τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το
τέλος για το υπαίθριο εµπόριο.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου µε θέµα :
<< Τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το
τέλος για το υπαίθριο εµπόριο>>, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
*************
Κύριε Πρόεδρε
Με την υπ΄αριθµ. 29/2015

απόφαση

η Οικονοµική Επιτροπή πρότεινε

την

τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ως προς το ύψος του τέλους
για το υπαίθριο εµπόριο.
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Το τέλος αυτό µε την παραπάνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε στο
ποσό των 100,00 € ανά άδεια και θέση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και την λήψη σχετικής απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισµού
Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο.
*************
Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη του σώµατος η 29/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
*************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ζαγορά 29-01-2015

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ.Αποφ. 29/2015
Αριθ. πρωτ. 1195
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2ης /2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου
να ορισθεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο».
Στη Ζαγορά, σήµερα, 29η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 664/2301-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.

ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
-------

3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Υπάλληλο.
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Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της
απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και

εισηγούµενος

το

1ο εκτός

ηµερησίας θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον, για να
συζητηθεί και αφορά τροποποίηση του κανονισµού κοινόχρηστων χώρων, στο
σκέλος που αφορά την άσκηση υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιο & στάσιµου για τον
καθορισµό τέλους επί αυτού, και την υποβολή της τροποποίησης του κανονισµού
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση δεδοµένου την εφαρµογή νέων διατάξεων
καθώς και ότι η θερινή περίοδος πλησιάζει και θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για
παραχωρήσεις κλπ αξιώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς
συζήτηση, παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του
1. την εισήγηση του προέδρου,
2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια
διάταξη πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος που αφορά την

«Τροποποίηση του

Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το τέλος για το
υπαίθριο εµπόριο».
Ο πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας:
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13077 απόφαση 176/04-11-2013 της Ο.Ε. τέθηκε σε
δηµόσια διαβούλευση ο κανονισµός κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου και κατόπιν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3480 απόφαση 58/26-03-2014
εγκρίθηκε από την Οικονοµική επιτροπή και εισηγήθηκε την ψήφισή του από το ∆.Σ.
του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τον κανονισµό µε την υπ’ αριθµ. 82/2014 η οποία
αφού ελέγχθηκε ως προς την νοµιµότητα από τα αρµόδια όργανα, ήτοι την Γενική
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, κρίθηκε
νόµιµη σύµφωνα µε την 1660/79879/13-06-2014 απόφαση.
Με την 278/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου, εναρµονίζεται ο κανονισµός σχετικά µε το : «Υπαίθριο πλανόδιο &
στάσιµο εµπόριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 πργ. 2,3 και 4 του
Ν.4264/2014 καθώς και µε το άρθρο 25 παρ. 2όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33
του Ν 4282/2014, πλην όµως δεν καθορίστηκε το ποσό του επιβαλλόµενου τέλους.
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται το ύψος του επιβληθέντος τέλους όπως ανέρθει στο
ποσό των 100,00€ ανά άδεια και θέση.
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη
της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, την επιβολή
τέλους 100,00€ [εκατό ευρώ], ανά άδεια και θέση, σε όσους σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις αποκτήσουν

νόµιµη άδεια, από τα αρµόδια όργανα,

για την άσκηση

υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου και στάσιµου.
Η καταβολή του τέλους θα γίνει µετρητοίς εφάπαξ πριν την χρήση του χώρου στην
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό

29/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
***************

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .
Υπέρ της τροποποίησης του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να
οριστεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο σύµφωνα µε την 29/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος
Απόστολος , ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος , ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος,ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης
∆ηµήτριος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ.
Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος ,κ.

Βασταρδής Κων/νος,

Αλτίνης

κ. Καουνάς

Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος , κ. Τσελεπής Απόστολος , κ. Σαµαρά Μαρία ,
κ. Λάσκος Κων/νος ,κ.

Κατσιφός Απόστολος, ο Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης

Νικόλαος , κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την 29/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

•

Τον Κανονισµό Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου ( 82/2014 Α.∆.Σ. Α∆Α :
ΒΙ09ΩΡΚ-ΦΜΙ)

•

τις διατάξεις του άρθρου 22 πργ. 2,3 και 4 του Ν.4264/2014

•

Το άρθρο 25 παρ. 2όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 4282/2014
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•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/. Τροποποιεί – συµπληρώνει τον Κανονισµό Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου προκειµένου να οριστεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο το
οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € ανά άδεια και θέση σε όσους σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποκτήσουν νόµιµη άδεια, από τα αρµόδια όργανα, για την
άσκηση υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου και στάσιµου.
Η καταβολή του τέλους θα γίνεται µετρητοίς εφάπαξ πριν την χρήση του χώρου στην
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου.
2/. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην 82/2014 Α.∆.Σ. ( Α∆Α : ΒΙ09ΩΡΚ-ΦΜΙ ).
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σµού του
∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 28/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά,12.02.2015
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

