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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 8
της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Αριθμός Απόφασης 20
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης
στα πλαίσια του Εορτασμού της επετείου της Πρωτομαγιάς στο Λουτράκι.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 7η του μηνός Απριλίου ,
του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά
την υπ' αριθ. 5301/3-4-2015 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σε
κάθε ένα Σύμβουλο και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιώνη, ο οποίος ήταν παρών,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 6.
ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7. ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ- ΟΛΓΑ.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας ,
την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης
περί
«
Γνωμοδότηση
επί
του
Σχεδίου
Κανονισμού
Λειτουργίας
Εμποροπανήγυρης στα πλαίσια του Εορτασμού της επετείου της Πρωτομαγιάς
στο Λουτράκι » που έχει ως εξής :
Έχοντας υπ΄ όψιν τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με το εδ. δ1) της παρ. 1 του άρθρου 79 του ανωτέρω γ. σχετικού:
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:

δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των
εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
2. Σύμφωνα με το εδ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ανωτέρω β. σχετικού:
Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου
της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή
ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων .
3. Σύμφωνα με την αρ. 49/29-12-10, εγκύκλιο του Υ.Ε.Α. & Η.Δ.: Το Δ.Σ. αν
δεχτεί την πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας, δεν μπορεί να την τροποποιήσει
εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την πρόταση, επομένως θεωρούμε ότι η
πρόταση θα πρέπει να διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής , τον Κο. Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Κο. Δήμαρχο.
4. Με τις διατάξεις του ανωτέρω α. σχετικού ορίζεται :
1ον. Παρ. 1 άρθρο 26 : Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή
επετειακών εορτών, σε
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά
το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η
ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις
των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες. Η άδεια
χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και
για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.
2ον. Παρ. 4 άρθρο 39 : Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την
1.1.2015.
3ον. Παρ. ιδ) άρθρο 40 : Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται
κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.
5. Με το ανωτέρω δ. σχετικό ορίζεται : Για τις άδειες συμμετοχής που
χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις,
κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να χορηγούνται μόνο σε
κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω
περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος
θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας
ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της
εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής
κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010(ΦΕΚ
63/Α)(Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011).
Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε :
Την Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρις που διενεργείται
με την ευκαιρία της Επετειακής εορτής της Πρωτομαγιάς, στο Λουτράκι,
ΑΡΘΡΟ 1. ΈΚΤΑΣΗ
1. Ο
χώρος που θα περικλείει τις δέκα (10) περίπου παραχωρούμενες
αριθμημένες θέσεις, περιγράφεται ως
κάτωθι : Εντός του Παραλιακού
πάρκου Ειρήνης.

2. Στους παραχωρούμενος κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα
αριθμούνται οι θέσεις από συνεργείο του Δήμου.
3. Το σχεδιάγραμμα με τις θέσεις θα τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι άδειες που θα δοθούν, θα έχουν ισχύ ( 3 ημέρες) από την 1 η Μαΐου έως
και την 3η Μαΐου και για ώρες λειτουργίας από 9η πρωινή έως 10η βραδινή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής; Άνθη,
καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική
επεξεργασία «καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών
ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζουν ο Ν. 1564/1985 (Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του και αποξηραμένα άνθη.
ΑΡΘΡΟ 4. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
Όλα τα είδη εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Κάτοικοι του Δήμου, λόγω επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος (στόχος
κοινωνικής πολιτικής ). όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v.
3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011).
2.Οι επαγγελματίες με την ιδιότητα των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται
στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της
δραστηριότητας τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του
Δήμου.
3. Κάτοχοι αδειών πωλητή λαϊκών αγορών.
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
άτομο. Υποβάλλεται μια αίτηση από κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο.
2.Έκαστος ενδιαφερόμενος, στην αίτησή του, θα αναφέρει τα είδη που θα
διαθέσει.
3.Οι
αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται
στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου.
4.Θα συνοδεύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α.
Ταμειακή
απόδειξη
τρέχοντος
έτους,
β.
Έναρξη
Επιτηδεύματος,
από
Δ.Ο.Υ.,
γ.
Φωτοτυπία
ταυτότητας
ή
άδεια
παραμονής
(Αλλοδαποί),
δ.
Βεβαίωση εγγραφής και κοινοποίηση τελευταίου διμήνου πληρωμής, στον
Ο.Α.Ε.Ε.,
ε. Βεβαίωση εγγραφής ή μη στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
στ. Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, για πώληση των αναφερομένων στο άρθρο
3 του παρόντος Κανονισμού.
ζ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας .

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΛΗ
Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριμένη αριθμημένη θέση , με την πληρωμή
ποσού, γενομένου από τον πολλαπλασιασμό του μήκους, επί την διάρκεια
( έως τριών ημερών) επί την τιμή του τ.μ., όπως αυτή καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών κατάληψης δημοτικού
χώρου για την εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της
Επετειακής εορτής της Πρωτομαγιάς, στο Λουτράκι.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην ανακοίνωσηπρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα δημοσιεύεται με κάθε
πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική
ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται ο συνολικός αριθμός των
παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις,
το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής
κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται
και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας.
2.Οι άδειες θα χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την
διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως
3.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας
της κληρώσεως.
4.Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις
προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις. Σε περίπτωση που
εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά
παρέκκλιση περισσότερες από μία (1) στους ήδη δικαιούχους.
5.Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται,
προ της ενάρξεως της
εμποροπανηγύρεως, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση
που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της αφερομένης στην ανακοίνωση
προθεσμίας, αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως και οι θέσεις
τους διατίθενται σύμφωνα με την σειρά του πίνακα επιλαχόντων.
6.Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανηγύρεως και στην
περίπτωση κατά την οποία μετά την χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη
για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο για την
ανταλλαγή αυτή είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
7.Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1.Οι άδειες που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη είναι προσωποπαγείς, και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η
εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών ,καθώς και η
άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο,
εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους
αναπλήρωση το μέγιστο 2 ωρών.
2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη
αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων
τελών.

3.Έχουν ισχύ ίση ή μικρότερη από την διάρκεια της εμποροπανηγύρεως
για την οποία χορηγούνται.
4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που αναφέρονται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και είναι αντικείμενο δραστηριότητας του
ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΣΠΡΑΞΗ
Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι
δικαιούχοι με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή
νόμιμα
εξουσιοδοτημένο άτομο (για μία μόνον θέση). Το διπλότυπο είσπραξης που
εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα φαίνονται:
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου,
β) το διάστημα ισχύος και το έτος,
γ) Ο αριθμός θέσης,
δ) Το μήκος θέσης,
ε) τα παρεχόμενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του
παρόντος είναι :
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(η) η Ελληνική Αστυνομία,
(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα
ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
3.Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου, δεν θίγουν
ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για
παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη
νομοθεσία για το παραεμπόριο.
4. Ο συντονισμός τυχόν μικτών κλιμακίων ελέγχου ανατίθεται στον αρμόδιο
Περιφερειάρχη.
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
α. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την
συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους
ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον
παρέλαβαν.
β. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο
Δήμος και να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και
των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Θα μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων. Τα
αποχωρητήρια αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα με την έκταση, να
καθαρίζονται τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση
ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα
αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται
με το περιβάλλον.
ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περιπτώσεις
που
τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον
Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και
Υπουργικές Αποφάσεις.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν.
3463/2006, και της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, κατόπιν προελέγχου του
ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί επί του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στα πλαίσια του
Εορτασμού της επετείου της Πρωτομαγιάς στο Λουτράκι, όπως περιγράφεται στο
προοίμιο της παρούσας απόφασης και παραπέμπει το θέμα προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2015.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 8/4/2015
Η Πρόεδρος Δ. Κ.

