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Αριθ.Αποφ.  162/2015 

ΘΕΜΑ: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ημερήσιου 
τέλους πωλητών λαϊκών αγορών. 
 
   Στους Μολάους, σήμερα, την  23-06-2015  ημέρα Τρίτη    και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  10632/19-06-2015 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 παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Δουμάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Μαρούσης Χαράλαμπος 

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

           Καλογερίνης Ηλίας 

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν.  

         Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών τα εξής :  
       Την από 19-06-2015 εισήγηση της Οικ. υπηρεσίας με θέμα «Ημερήσιο τέλος Λαϊκών –

Συμπληρωματική απόφαση της αριθ. 105/2015 ΑΔΣ» στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 7 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) 

 Τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για την διασφάλιση συνθηκών δημόσιας 

υγείας , τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, το εκσυγχρονισμό, τη 

βελτίωση και την προβολή αυτών 



 Το γεγονός ότι οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές απολαμβάνουν ως αντιστάθμισμα 

του ημερήσιου τέλους , ειδική αντιπαροχή η οποία συνιστάται στη χρήση των 

κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που 

γίνονται για τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών , το εκσυγχρονισμό 

, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και για την διασφάλιση συνθηκών δημόσιας 

υγείας , κάτι που καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό.  

 Την αριθ. 76/2015 ΑΟΕ { Περί καθορισμού του ύψους , της διαδικασίας και του τρόπου 

καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές 

λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες ) του Δήμου Μονεμβασίας για το οικ. 

έτος 2015 και εφεξής }  

 Την αριθ. 105/2015 ΑΔΣ { Περί καθορισμού του ύψους , της διαδικασίας και του 

τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους 

πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες ) του Δήμου Μονεμβασίας 

για το οικ. έτος 2015 και εφεξής }(ΑΔΑ 7Β61ΩΚ9-Φ63) 

 Την αναγκαιότητα τροποποίησης των ανωτέρω αποφύσεων σε ότι αφορά στην 

ανταποδοτικότητα του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών και την απεικόνιση αυτής στο 

προϋπολογισμό  εσόδων –εξόδων οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας. 

 Εισηγούμαστε τα κατωτέρω:     

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»: 

1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή 

παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους 

φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως 

λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. 

Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, 

καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως 

προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού. 

Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24- 

9/20.10.1958 (Α' 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων 

που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 

171). 

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν 

των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία 



διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Σε περίπτωση 

μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια. 

2. Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής: 

α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών που κατέχουν νόμιμη άδεια 

υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών 

που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό 

μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν 

προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί 

περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή 

λόγω ανωτέρας βίας. 

β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην 

καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές Αττικής και 

Θεσσαλονίκης και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές 

της υπόλοιπης χώρας καθορίζεται το ποσό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 που 

διανέμεται: 

α) Στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης για 

τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και στους λοιπούς Δήμους για τις 

υπόλοιπες λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους για την 

αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών 

αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

β) Στις Ομοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των 

δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των 

λαϊκών αγορών. 

Ειδικότερα: 

βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων 

Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και 

Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκάστης δικαιούχου 

καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της. 

ββ) Για τις λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων 

Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας -Θράκης και 



η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 

Μακεδονίας -Θεσσαλίας - Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της. 

βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι είναι οι δύο 

αντιπροσωπευτικότερες Ομοσπονδίες ή Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των 

επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήμου και το 

ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που 

καταβάλλουν τα μέλη της. 

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επιχορήγηση των φορέων αυτών. 

4. Ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου αποτελεί αφενός μεν το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη 

λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, 

τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου τυχόν 

συνδρομή προς τους φορείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και προβολή των 

λαϊκών αγορών. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο και είναι ενιαίο 

για όλη τη χώρα. Το υπόλοιπο ποσοστό 60% του τέλους αυτού εγγράφεται ως έσοδο 

στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών. 

5. Οι Ομοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των 

δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών, για 

να εισπράξουν το προβλεπόμενο ποσό της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου, που τους διατίθεται με την απόφαση του οικείου Περιφερειακού 

Συμβουλίου ή Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν 

προηγουμένως στον φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών αίτηση με συνημμένη 

απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκοπός για 

τον οποίο προορίζονται τα ποσά. 

Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα τα αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια 

των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές τα δημοτικά συμβούλια 

κατά περίπτωση, με αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης και 

εγκρίνουν τη σκοπιμότητα και τη διάθεση του προβλεπόμενου ποσού. Με την απόφαση 

έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστημα από 

την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή του, και το οποίο δεν μπορεί 



να είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο 

υποχρεούται η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει λογαριασμό, υποβάλλοντας όλα 

τα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ανακαλείται από 

το φορέα έγκρισης και η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το 

χορηγηθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και θα αποκλείεται από κάθε διάθεση σχετικού 

ποσού για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου έκαστου έτους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήμων στην εδαφική 

περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη 

κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας περιόδου. Οι 

προτάσεις των οικείων δήμων υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης από δήμο, η 

απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή. 

7.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών 

και Εσωτερικών, μπορεί να διατίθεται ποσοστό έως 10% από το ποσό του τρίτου εδαφίου 

της παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των περιφερειών, αποκλειστικά για την οικονομική 

ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων 

τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών με 

ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική 

υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονομική 

ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη βιοτικών αναγκών των ανωτέρω με είδη που 

πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

    Για τη πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 που αφορούν στις λαϊκές 

αγορές του Δήμου Μονεμβασίας θα ληφθούν υπόψη οι συντελεστές των τελών και οι 

λειτουργικές ανάγκες των χώρων λειτουργίας αυτών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός  και η 

βελτίωση και η προβολή αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.     

Τα εισπραχθέντα έσοδα από 01-01-2014 έως 31-12-2014 από τέλη των λαϊκών αγορών 

ανήλθαν στο ποσό των 7.522,50 € . 

Συνολικά τα έσοδα από τέλη για το 2015 σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2015 με την αριθ. 329/2015 ΑΔΣ υπολογίζεται στο ποσό των  7.000,00€. 



Για το έτος 2015 προβλέπεται ότι από το ανωτέρω έσοδο : 

 
 Κατά ποσοστό 40% θα καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησης των χώρων της λαϊκών 

αγορών  (δαπάνες καθαριότητας ,διαγράμμισης κ.α) και η εισφορά υπέρ των δύο 
συλλόγων : Α) Σωματείο επαγγελματιών πωλητών Ν. Λακωνίας και Β) Σύλλογος 
παραγωγών προϊόντων πωλητών Λαϊκών αγορών Ν. Λακωνίας. 

 
 Κατά ποσοστό 60% εγγράφεται σαν έσοδο στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας.  
 
Το ανωτέρω έσοδο που εμφαίνεται εγγεγραμμένο  στο Κ.Α Εσόδων . 0122 «Τέλη και 

δικαιώματα από εμποροπανήγυρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές», θα κατανεμηθεί στους 

κατωτέρω Κ.Α Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 μετά από αναμόρφωση 

αυτού ως εξής: 

  
 Κ.Α 00-6726.002 με τίτλο { Εισφορά υπέρ συλλόγων λαϊκών αγορών}  ποσού 

280,00€ 
 Κ.Α 70-6226.011 με τίτλο { Δαπάνες συντήρησης και διαγράμμισης χώρων 

λαϊκών αγορών } ποσού  2.520,00€ 
 Κ.Α 00-6726.002 με τίτλο {Υποχρεωτική εισφορά υπέρ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου άρθρο 7, παρ4, Ν.4264/14}  ποσού  4.200,00€.  
 
      Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 105/2015 ΑΔΣ { Περί καθορισμού του ύψους , της 

διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού 

τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες ) του Δήμου 

Μονεμβασίας για το οικ. έτος 2015 και εφεξής }(ΑΔΑ 7Β61ΩΚ9-Φ63) 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά : 

       Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου,  την από 19-06-2015 εισήγηση της Οικ. υπηρεσίας, την 76/2015 ΑΟΕ ,τις 

διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10, τις διατάξεις  του άρθρου 7 του ν. 

4264/2014 {Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις}. 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την συμπλήρωση της 

αριθ. 105/2015 ΑΔΣ , σύμφωνα με την εισήγηση της Οικ. υπηρεσίας και συγκεκριμένα ως 

εξής: 

Συνολικά τα έσοδα από τέλη λαϊκών αγορών για το 2015 σύμφωνα με τον εγκριθέντα 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 με την αριθ. 329/2015 ΑΔΣ υπολογίζεται στο ποσό των 

7.000,00€. 

Για το έτος 2015 προβλέπεται ότι από το ανωτέρω έσοδο : 

 



 Κατά ποσοστό 40% θα καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησης των χώρων της λαϊκών 

αγορών  (δαπάνες καθαριότητας ,διαγράμμισης κ.α) και η εισφορά υπέρ των δύο 

συλλόγων : Α) Σωματείο επαγγελματιών πωλητών Ν. Λακωνίας και Β) Σύλλογος 

παραγωγών προϊόντων πωλητών Λαϊκών αγορών Ν. Λακωνίας. 

 
 Κατά ποσοστό 60% εγγράφεται σαν έσοδο στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας.  
 
Το ανωτέρω έσοδο που εμφαίνεται εγγεγραμμένο  στο Κ.Α Εσόδων . 0122 «Τέλη και 

δικαιώματα από εμποροπανήγυρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές», θα κατανεμηθεί στους 

κατωτέρω Κ.Α Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 μετά από αναμόρφωση 

αυτού ως εξής: 

  
 Κ.Α 00-6726.002 με τίτλο { Εισφορά υπέρ συλλόγων λαϊκών αγορών}  ποσού 

280,00€ 
 Κ.Α 70-6226.011 με τίτλο { Δαπάνες συντήρησης και διαγράμμισης χώρων 

λαϊκών αγορών } ποσού  2.520,00€ 
 Κ.Α 00-6726.002 με τίτλο {Υποχρεωτική εισφορά υπέρ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου άρθρο 7, παρ4, Ν.4264/14}  ποσού  4.200,00€.  
 
   

   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                             3) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

Δελήγιαννης Νικόλαος 


