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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ,   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ   
ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  13:30  μ.μ., συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου,  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 17150/7-8-2017 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος.
3. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου  –Βλαδίκα  (Αναπλ. 
μέλος).

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
3.  Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου 

Τακτ. μέλος,
4. Μαρία  Βλάχου  -Κατσάρα 

Τακτικό μέλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει  την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 17031 /4-8-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:
          Σας  διαβιβάζουμε  συνοπτική  έκθεση που  αφορά στην  έγκριση  αιτήσεων  
ανανέωσης  παραγωγικών  αδειών  πωλητών  λαϊκών  αγορών,  στα  πλαίσια  του  Ν.  
4264/2014 (ΦΕΚ Α΄(ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014 :  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων  
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις), αρμοδιότητας του Δήμου μας.

1. Νομικό πλαίσιο.

          Σύμφωνα με το άρθρο 8  του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄-118), «1.στις λαϊκές αγορές  
επιτρέπεται  να  δραστηριοποιούνται  φυσικά  πρόσωπα  που  είναι  παραγωγοί  ή  
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επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές  
οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή  
λαϊκών αγορών. 2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: (α) …. (β)  
για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό  
και  τη  συνεταιριστική  οργάνωση  ή  την  αναγνωρισμένη  ομάδα  παραγωγών,  εφόσον  
δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, …».

        Ακόμη, με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄-118),  
ορίζεται  πως  «5.  Η άδεια  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  ισχύει  για όσο  χρόνο  
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν,  
με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. 6. Η  
άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για  
ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται  
υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί  
μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των  
ποιοτικών  τους  χαρακτηριστικών  που  δεν  εξαντλήθηκαν  το  προηγούμενο  χρονικό  
διάστημα ισχύος της άδειας….»

         Τέλος, με την αριθμ. Α2−704 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2126), με τίτλο  
«Σύσταση Τριμελών Επιτροπών  χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών  
αγορών  κατ’  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  11  του  Ν.  4264/2014  «Άσκηση  
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος  και  άλλες  διατάξεις  »  (ΦΕΚ Α΄118)»,  
προσδιορίστηκε  το  έργο  των  τριμελών  επιτροπών  χορήγησης  βεβαιώσεων  ως  εξής  :  
«άρθρο 3.Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται  
στο εδάφιο  α΄  της παρ.  2 του άρθρου 10 του Ν. Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών  
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118) για την έκδοση  
ή ανανέωση παραγωγικών αδειών σε λαϊκές αγορές. …»

2. Η ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

           Επειδή, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, αρμόδιο όργανο για την ανανέωση  
μίας διοικητικής πράξης η οποία έχει περιορισμένη χρονική ισχύ (όπως μίας διοικητικής  
άδειας), είναι το όργανο που σύμφωνα με το νόμο έχει την αρμοδιότητα για την αρχική  
έκδοση αυτής (της αρχικής άδειας). Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο  
10 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄118), υποβάλλονται  στην οικεία υπηρεσία του Δήμου 
μας συνεχή αιτήματα παραγωγών κατόχων αδειών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του  
Δήμου  μας  (κάτοικοι  Δήμου  Έδεσσας)  με  σκοπό  την  «ανανέωσή»  τους,  ως  προς  
συγκεκριμένα  προϊόντα  και  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα,  κάθε  έτος  ή  και  
περισσότερες φορές εντός του αυτού  έτους.  Η «ανανέωση»,  των παραγωγικών αδειών  
λαϊκών αγορών, έχει ως νόμιμη βάση τη βεβαίωση (σεις) της/των εκάστοτε τριμελούς  
(ων) επιτροπής (ων) και τα όσα διαλαμβάνονται σε αυτήν (ες), τόσο ως προς τα προϊόντα  
που  επιτρέπεται  να πωληθούν  κατά  είδος,  ποικιλία,  ποσότητα),  όσο  και  ως  προς  τη  
διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης εξ αυτού του λόγου «ανανέωσης». Περεταίρω, στην  
οικεία  υπηρεσία,  εκτός  από  τη  παραπάνω  βεβαίωσης  της  τριμελούς  επιτροπής,  
υποβάλλονται  τα  δικαιολογητικά  που  ορίζει  το  άρθρο  10  του  ως  άνω  νόμου  και  
συνάδουν με την ανανέωσης της άδειας και το χρόνο στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση :  
Βεβαίωση  Μητρώου  Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων  (εφόσον  δεν  έχει  
υποβληθεί  στο  αυτό  έτος),  πιστοποιητικό  υγείας  (εφόσον  δεν  έχει  υποβληθεί  ήδη  σε  
προηγούμενη αίτηση ή εάν αυτό  έχει λήξει), πρόσφατη μηδενική απόδειξη ταμειακής  
μηχανής  (ως  απόδειξη  συνέχισης  της  δραστηριότητας  πώλησης  σε  λαϊκές  αγορές),  
δημοτική ενημερότητα κ.λπ.
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            Για λόγους, ταχείας διεκπεραίωσης των ανανεώσεων των παραγωγικών αδειών  
και λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας του παραγωγού και δη παραγωγού-πωλητή,  
οι άδειες «ανανεώνονται» αυθημερόν από την αρμόδια υπηρεσία και υποβάλλονται προς  
έγκριση εφεξής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 87/28-
03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί μεταφοράς της αρμοδιότητας».  Σε  
περίπτωση μη έγκρισης, η «ανανέωση» ανακαλείται.

3. Οι αιτήσεις «ανανέωσης» αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών 
κατοίκων Δήμου Έδεσσας

     Υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν αιτήσεις για την ανανέωση παραγωγικών αδειών  
πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου μας ως εξής :
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  – 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΤΡΙΜ.19-06-
2017

19/06/2017  – 
10/10/2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  –
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΤΡΙΜ.14-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

14/07/2017  – 
20/09/2017

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ  –
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΒΕΡΙΚΙΚΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΤΡΙΜ.14-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

20/07/2017  – 
01/04/2018

ΙΝΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΤΟΥ 
ΘΩΜΑ –ΖΕΡΒΗ

ΑΧΛΑΔΙΑ, 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΤΡΙΜ.14-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

01/08/2017  – 
15/10/2017

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ –ΡΙΖΑΡΙ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΑΧΛΑΔΙΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΤΡΙΜ.17-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

18/07/2017  – 
01/02/2018

ΒΛΑΔΙΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ  –
ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΤΡΙΜ.17-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

05/08/2017  – 
05/10/2017

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  –
ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΣΥΚΑ
ΤΡΙΜ.17-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

01/08/2017  – 
01/11/2017

ΠΟΥΠΗ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ –ΕΔΕΣΣΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ, 
ΣΥΚΑ, 
ΡΟΔΙΑ,ΛΩΤΟΙ

ΤΡΙΜ.19-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

19/07/2017  – 
20/01/2018

ΓΕΡΓΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  –
ΕΔΕΣΣΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΣΥΚΑ, 
ΜΑΪΔΑΝΟΣ, 

ΤΡΙΜ.19-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

19/07/2017  – 
01/11/2017
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ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ, 
ΑΝΙΘΟΣ,  ΡΟΚΑ, 
ΔΥΟΣΜΟΣ, 
ΣΕΛΙΝΟ

ΓΑΪΔΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  –
ΑΡΝΙΣΣΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΤΟΜΑΤΕΣ, 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΤΡΙΜ.21-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

10/08/2017  – 
10/12/2017

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  –
ΑΡΝΙΣΣΑ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΤΡΙΜ.21-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

25/07/2017  – 
15/12/2017

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ –ΝΗΣΙ ΣΥΚΑ

ΤΡΙΜ.21-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

20/08/2017  – 
20/10/2017

ΣΦΕΤΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ 
ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ  –
ΚΑΡΥΔΙΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ, 
ΑΧΛΑΔΙΑ

ΤΡΙΜ.21-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

10/08/2017  – 
20/05/2018

ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ 
ΔΙΟΓΕΝΗ  - 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΤΡΙΜ.24-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

25/07/2017  – 
05/12/2017

ΔΙΓΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -ΡΙΖΑΡΙ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ

ΤΡΙΜ.24-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

25/07/2017  – 
25/12/2017

ΝΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ  ΘΩΜΑ 
-ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ,ΣΥΚ
Α, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ,

ΤΡΙΜ.24-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

01/08/2017  – 
15/12/2017

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ 
-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΣΥΚΟ, 
ΣΤΑΦΥΛΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΤΡΙΜ.24-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

01/08/2017  – 
15/12/2017

ΡΟΥΣΣΑΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΤΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑ -ΡΙΖΑΡΙ

ΑΧΛΑΔΙΑ, 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, 
ΜΗΛΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΤΡΙΜ.27-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

27/07/2017  – 
25/06/2018

ΡΟΥΣΣΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑ  –
ΡΙΖΑΡΙ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, 
ΑΧΛΑΔΙΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΛΩΤΟΙ, 

ΤΡΙΜ.27-07-
2017 ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

01/08/2017  – 
25/06/2018

           Κατατέθηκαν, όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις  
παραπάνω ανανεώσεις των αδειών για τα παραπάνω πρόσωπα, τα αναφερόμενα στις  
οικείες βεβαιώσεις προϊόντα και τα αντίστοιχο οριζόμενο σε αυτές χρόνο.
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             Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
           Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 17031 /4-8-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, την αριθ. 87/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  καθώς  και  τις  διατάξεις  το  άρθρο  73  παρ.1   εδ.  Α του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

        Εγκρίνει την ανανέωση των παραγωγικών αδειών, για τα παραπάνω πρόσωπα, 
τα αναφερόμενα στην οικεία βεβαίωση προϊόντα και τους αντίστοιχους οριζόμενους 
σε αυτή χρόνους, όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:10 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 30/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 11/8/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος,  Αναστασία  Βλαδίκα-  Ιατρίδου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.

5


	                  
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


