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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  193/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» 

 

 Σήµερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.448/17-7-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Ζδρου Αικατερίνη 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 7 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Κούκος Γεώργιος 8 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

αν και κλήθηκε νόµιµα για το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 17/7/2015 εισήγηση του 

∆ηµάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση ∆ικτύου/ νοµικού 

προσώπου», της Ενέργειας 3: «∆ίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του ∆ιατοπικού 

Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και 

συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ και 
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χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «∆ιατοπική και ∆ιακρατική 

συνεργασία», του Τοπικού Προγράµµατος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 

2007-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός ∆ικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. 

Το εν λόγω Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στην ανάδειξη της 

γαστρονοµικής µας παράδοσης και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, που 

δηµιουργούνται µε αναγνωρισµένα, πιστοποιηµένα και εκλεκτά προϊόντα από την 

κάθε περιοχή της Ελλάδας. Εταίροι του Σχεδίου είναι 21 ΟΤ∆ LEADER - Αναπτυξιακές 

Εταιρείες της Ελλάδας και ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 

436.827,00 ευρώ. 

Βασικό εργαλείο υλοποίησης του Σχεδίου αποτελεί η σύσταση ενός ∆ικτύου 

των Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων. Στόχος του ∆ικτύου των Ελληνικών Εκλεκτών 

Γεύσεων είναι η υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της 

γαστρονοµικής µας παράδοσης, µε προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήµη και 

άµεση σύνδεση µε την περιοχή παραγωγής, µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 

αγροτικής οικονοµίας και του τουρισµού. 

Το ∆ίκτυο θα αξιοποιήσει το υλικό και τα εργαλεία που θα δηµιουργηθούν 

µέσω του Σχεδίου συνεργασίας και θα έχει βιώσιµη προοπτική, ευρεία απήχηση και 

εθνικό χαρακτήρα µε απώτερο στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του µετά την 

ολοκλήρωση του Σχεδίου συνεργασίας. Η δηµιουργία του ∆ικτύου υιοθετήθηκε 

πρόσφατα από την ΚΕ∆Ε - Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας.  

Μέλη του ∆ικτύου προτείνεται καταρχήν να είναι οι είκοσι Αναπτυξιακές 

Εταιρείες που συµµετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού (∆ήµοι) που ανήκουν στις περιοχές παρέµβασης των 

ΟΤ∆. 

Ως προς το ∆ίκτυο υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις: 

• Προτεινόµενη ονοµασία: «∆ίκτυο ∆ήµων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» 

• ∆ιακριτικός τίτλος: «∆ίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών» 

• Αγγλικός/ διεθνής τίτλος: «Finest Greek Tastes Network» 

• Ιστοχώρος/ domain name: www.finestgreektastes.com (θα µοιράζεται τον 

ιστοχώρο που θα κατασκευάσει το Σχέδιο, για πολλαπλασιαστικά οφέλη) 

Ο σκοπός τoυ ∆ικτύου θα είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός µε τουριστικές 

και πολιτιστικές αποχρώσεις και θα επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε όλες τις 

περιοχές παρέµβασης των Μελών του.  
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Οι βασικοί στόχοι του ∆ικτύου θα είναι οι κάτωθι: 

1) Η ανάδειξη και προβολή της γαστρονοµικής παράδοσης της Ελλάδος, 

µε γεύσεις, εδέσµατα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήµη και 

άµεση σύνδεση µε την περιοχή παραγωγής, µε απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας και του τουρισµού. 

2) Η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών µε τα 

χαρακτηριστικά προϊόντα τους και η ανάπτυξη του γαστρονοµικού 

τουρισµού 

3) Η δηµιουργία «∆ικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», µε 

ενσωµάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε 

περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος 

της χώρας 

4) Η ενσωµάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών 

ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγµένα, µε τη δηµιουργία των πιο 

εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων. 

5) Η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται µε την παραγωγή 

εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονοµία και τον τουρισµό ως 

συνεργαζόµενων φορέων του ∆ικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση 

δράσεων. 

6) Η διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας του ∆ικτύου ως Εθνικού 

Συµφώνου Ποιότητας µε δράσεις δηµιουργίας brand name «Εκλεκτή 

Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δηµιουργίας προδιαγραφών, απόδοσης 

Σήµατος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), µέσα από 

διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων. 

Εργαλείο αλλά και µορφή εταιρικής δοµής του ∆ικτύου είναι η συµµετοχή 

των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού καθώς και των Αναπτυξιακών Ανωνύµων Εταιρειών ΟΤΑ 

των οικείων περιοχών, ώστε να αναδειχθεί το προτεινόµενο ∆ίκτυο ως ένας 

ισχυρός θεσµός εκπροσώπησης των περιοχών µε προϊόντα και γεύσεις ποιότητας. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται ως θεσµικό πλαίσιο που θα διέπει τη σύσταση του εν 

λόγω ∆ικτύου ο συνδυασµός των διατάξεων των άρθρων: ι) 101 Ν. 3852/2010, ως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί σύστασης ∆ικτύου µεταξύ των ∆ήµων, των 

Αναπτυξιακών Ανωνύµων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών κοινωνικών 

φορέων µε σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου και πανεπιστηµιακών ή 

ερευνητικών ιδρυµάτων και ιι) 741 του Αστικού Κώδικα, περί σύστασης Αστικής µη 
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Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Μέσω της σύστασης του ανωτέρω ∆ικτύου θα προαχθεί 

η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων µε τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, 

ΠΓΕ και επιλεγµένα άµεσα και εντός ενός δοµηµένου πλαισίου.  

Το κείµενο του καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας που 

τίθεται προς έγκριση παρατίθεται ως παράρτηµα.  

 Στην παρούσα συνεδρίαση του ∆.Σ. θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για: 

1) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην ίδρυση του ∆ικτύου του 

άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τη 

µορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία 

«∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό 

τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που συνιστάται βάσει 

των άρθρων 101 Ν. 3852/2010 και 741 ΑΚ καθώς και την πλήρη 

αποδοχή των σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της. 

2) Τον καθορισµό του ποσού συµµετοχής µε το οποίο θα συµµετάσχει 

ο φορέας µας στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του καταστατικού 

αυτής. 

3) Τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αλέξανδρου Πασχάλη ως 

εκπροσώπου και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αναστασίου ∆ίου ως 

αναπληρωµατικού µέλους στη Γενική Συνέλευση της Αστικής µη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ 

ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ». 

4) Την έγκριση του προτεινόµενου καταστατικού της υπό σύσταση 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 

«∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και την εξουσιοδότηση του 

Νόµιµου εκπρόσωπου του Φορέα µας για την υπογραφή του 

καταστατικού αυτής».  

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. το Σχέδιο του 

Καταστατικού της Αστικής µη Κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ 
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∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή και Ευτυχία Ταµβίσκου προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του ∆ηµάρχου και τα παραπάνω, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, καθώς και  741 του Αστικού Κώδικα, και µετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

1) Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην ίδρυση του ∆ικτύου του 

άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τη µορφή 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 3852/2010, 

ως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 741 ΑΚ, καθώς και αποδέχονται πλήρως τους 

σκοπούς αυτής και τους όρους λειτουργίας της. 

2) Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στο κεφάλαιο της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΚΛΕΚΤΩΝ» µε το ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00 €), το οποίο ορίζεται στο 

άρθρο 6 του καταστατικού αυτής. 

3) Ορίζει εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Πασχάλη και αναπληρωµατικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αναστάσιο ∆ίου. 

4) Εγκρίνει το προτεινόµενο καταστατικό της υπό σύσταση Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΚΛΕΚΤΩΝ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, και 

εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την υπογραφή του 

καταστατικού. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  193/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  27/7/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου  

Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Πασχάλη 

- ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αναστάσιο ∆ίου. 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - ΑΝ.ΠΕ. 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆/νση Προγραµµατισµού κα Ε. Ψυχογυιού 
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