
ΕΙΗΓΗΗ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟΤ ΔΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 

ΠΡΟ ΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ ΚΑΣΟΡΙΑ ΓΙΑ: 
 

Επικαιροποίηση - τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Θεματικού 

Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «ο Αι Βασίλης των Ευχών» στο πάρκο 

Ολυμπιακής Φλόγας –Δημοτικής  Κοινότητας Καστοριάς - Δήμου Καστοριάς 

(σχετική αριθ.436/2016 Α.Δ.Σ.) 
 

Άρθρο 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: 

1) Σις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση του Θεματικού 

Φριστουγεννιάτικου Πάρκου «ο Αι Βασίλης των Ευχών» στο πάρκο Ολυμπιακής 

Υλόγας του Δήμου Καστοριάς, ενόψει των εορτών Φριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιάς 

2) Σους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο. 
 

Άρθρο 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει, α) Νόμων, β) Π.Δ και εγκυκλίων που 

αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Φριστουγεννιάτικης γιορτής όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

1) Άρθρο 75 παρ.5, 79 και 197 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ 

2) Άρθρο 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10 

3)  Ν.4264/2014 όπως τροποποιήθηκε 

4)  Ν.4497/2017 «Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

5) Τ.Δ. 47829/2017 

6) Σην κανονιστική πράξη αριθ. 436/2016 που αφορά στον κανονισμό 

λειτουργίας χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου ο Αϊ Βασίλης των ευχών η 

οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί-τροποποιηθεί προσαρμοζόμενη και με τις 

νέες διατάξεις 

7) Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό 
 

Άρθρο 3 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Σο Θεματικό Φριστουγεννιάτικο Πάρκο «ο Αι Βασίλης των Ευχών» θα 

διαρκέσει είκοσι (20) συναπτές ημέρες, η ημερολογιακή διάρκεια των οποίων 

θα καθορίζεται ετησίως μετά από απόφαση δημοτικού συμβουλίου. 

2. Θα διεξαχθεί στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς - πάρκο ολυμπιακής 

φλόγας, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 



3. Τπεύθυνος για την διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των 

συμμετεχόντων, την χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των 

διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, την διενέργεια 

εκδηλώσεων στο χώρο, κατά το χρόνο λειτουργίας του και την εν γένει καλή 

λειτουργία και διεξαγωγή της είναι ο Δήμος Καστοριάς, ο αρμόδιος 

αντιδήμαρχος Αγροτικών θεμάτων - Πολιτικής προστασίας – η Διεύθυνση 

Σοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Σμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 
 

Άρθρο 4 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 
 

1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 

εγκρίσεων συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον 

σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που 

επιθυμούν να συμμετέχουν και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων 

πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου. 

2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

Καστοριάς, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη 

υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των 

προβλεπόμενων τελών στο Σαμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων 

επιθυμούν να συμμετάσχουν  και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια. 

3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν: 

α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και 

την καθαριότητα του χώρου, 

β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει 

οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της 

αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος 

των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, 

καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, 

γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και 

οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, 

δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους 

παραχωρημένους προς χρήση χώρους (ξύλινα σπιτάκια) σύμφωνα με το 

τοπογραφικό διάγραμμα και 

ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του 

Δήμου. 

4. Κανένας συμμετέχων δεν εισέρχεται στον χώρο αν δεν προσκομίσει 

διπλότυπη απόδειξη καταβαλλόμενων τελών. 
 

Άρθρο 5 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ ΠΡΟ ΠΨΛΗΗ 
 

Σα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται  θα είναι:  

1. Ζαχαρωτά , καραμέλες ,ξηροί καρποί  



2. Είδη σοκολατοποιΐας, βάφλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, λουκουμάδες, 

χαλβάς κτλ 

3. Υωτογραφείο 

4. Παραδοσιακά προϊόντα (όσπρια, γλυκά κουταλιού κτλ) 

5. Είδη Οινοπωλείου (ζεστό κρασί) 

6. Φριστουγεννιάτικα παιχνίδια, μινιατούρες 

7. Πίτσες, πεϊνιρλί 

8. Αγιογραφίες, κεραμικά 

9. Χιλικά, είδη δώρων, μπιζού ,ηλεκτρονικά,gadgets κλπ βοηθήματα 

10.  Είδη αρωματοποιϊας 

11.  Βιβλία 

12.  Είδη λαϊκής τέχνης  

13.  Είδη γουναρικών 

14. Κάστανα 

15. Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής 

(Αναψυκτικά, ποτά, ροφήματα, καφέ, παγωτά, ποπ κορν, hot dog,πατάτες 

τηγανητές, σουβλάκια, λουκάνικα,) 
 

Άρθρο 6 

ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΗ ΣΨΝ ΦΨΡΨΝ 
 

ύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 : 

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης αγοράς. 

2. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της 

υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς 

3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής: 

α) ε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά 

παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο 

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών 

και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο 

εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης 

από τα επιτρεπόμενα της χριστουγεννιάτικης αγοράς 

σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο 

αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της 

κατηγορίας (α). 

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με 

βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους 

στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της 

περίπτωσης (α). Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα 

αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους αδειούχους φορείς 



Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν 

βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 45. 

- την παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 

3 πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι 

αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον 

διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας 

διάρκειας που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. Για τη χορήγηση 

της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά: 

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΣΑΦΙS 

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΣΑΦΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από 

αρμόδια φορολογική αρχή, 

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 

δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση, 

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 

4. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό 

πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Σοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Σμήμα 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας: 

την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 

κατά περίπτωση και β)βιβλιάριο υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση 

τροφίμων. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται 

κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα 

προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να 

εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. 

5. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με την βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου που 

θα χρησιμοποιήσουν από τη Δ/νση Δημόσιας Τγείας Π. Ε. Καστοριάς 

σύμφωνα με την Τγειονομική Διάταξη ΤΔ.47829/2017 και του Ε.Κ. 852/2004 . 

6. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006. 

7. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η 

εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση των αδειών της παραγράφου 

αυτής καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από 

οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των 

αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου. ε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο 

πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο (2) συμμετέχοντες ίσο με το 

τριπλάσιο της αξίας της θέσεως, για κάθε έναν. 

8. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του 

Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής, παρέχει το 

δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια 

η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και 

παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου 



μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη 

κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 

9. Σο καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού 

υμβουλίου  

 

Άρθρο 7 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΚΔΗΛΨΗ 
 

1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται: 

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους: δεκατέσσερα (14) ξύλινα σπιτάκια 

διαστάσεων 3Φ2 μέτρα, από τους οποίους δύο (2) θέσεις θα είναι παρασκευής 

και προσφοράς τροφίμων και ποτών όπως και η μία (1) ξύλινη καντίνα 

διαστάσεων 3Φ3, οι δε λοιπές θέσεις θα διατεθούν για την πώληση των ειδών 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 και αποτυπώνονται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των 

ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων δύο ημέρες πριν την έναρξη και θα 

απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, δύο ημέρες μετά το πέρας της 

εκδήλωσης, υπό την επίβλεψη του Δήμου. 

ε περίπτωση που το Φριστουγεννιάτικο θεματικό Πάρκο «ο Αι Βασίλης των 

ευχών» δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, αλλά εν τω μεταξύ έχουν 

κατασκευασθεί από τους συμμετέχοντες εμπόρους πάγκοι εργασίας, καθώς κι 

έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δε φέρει καμιά 

ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε 

δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα 

αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. 

2. ε περίπτωση, επίσης, που το Φριστουγεννιάτικο θεματικό Πάρκο «ο Αι 

Βασίλης των ευχών» πραγματοποιηθεί, τότε αν ο αιτήσας συμμετοχή, 

υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει 

υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

3. Οι εγκαταστάσεις (ξύλινα σπιτάκια) θα ηλεκτροδοτούνται και υδροδοτούνται 

όπου απαιτείται με ευθύνη του καθενός. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε 

συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές. 

4. Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία να γίνει επί πλέον, για την καλύτερη 

λειτουργία του «ο Αι Βασίλης των ευχών», αυτή θα γίνεται κατόπιν 

συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με το Δήμο . 
 

Άρθρο 8 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 
 

 Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν υποχρεούνται: 

α. Να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων του «ο 

Αι Βασίλης των ευχών» καθ' όλη την διάρκειά της προβαίνοντας στη συλλογή 

των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια, 

προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή των 

απορριμμάτων  



β. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων 

του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων 

σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενά περίπτερα κ.λπ).  
 

Άρθρο 9 

ΣΕΛΙΚΕ ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου 

ή ξύλινου σπιτιού από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για 

κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. ε περίπτωση 

που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Σαμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά € 

1.000,00 σε βάρος του έχοντος την άδεια. 

2. Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον 

ένα πυροσβεστήρα σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και 

θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 

3. ε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται 

στο Δήμο το δικαίωμα: 

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή 

περισσότερες χρονιές.  

β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο τον 

μισθωτή και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει 

κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα. 

4. Η συμμετοχή στο Φριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο συνεπάγεται και ρητή, 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Θεματικό 

Φριστουγεννιάτικο Πάρκο «ο Αι Βασίλης των Ευχών» μπορούν να 

προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. . του Δήμου 

Καστοριάς. 

6. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, 

θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Τπουργικές 

Αποφάσεις 
 

Άρθρο 10 
 

Η διοργάνωση του Θεματικού Φριστουγεννιάτικου Πάρκου «ο Αι Βασίλης των 

Ευχών» συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος Καστοριάς να 

διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να 

επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση και απόδοση. 

Για το λόγο αυτό μετά από απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, θα ορίζεται 

τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιο αντιδήμαρχο και δύο 

δημοτικούς συμβούλους, η οποία θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης του έργου, το οποίο θα προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους, θα 

θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα αναλύει κινδύνους, θα 

προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης, θα επιλαμβάνεται όλων των 

προβλημάτων και θα επιλύει περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. 



Άρθρο 11 
 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία του 

Φριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «Ο Αϊ Βασίλης των ευχών» και 

υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης, επικαιροποιώντας και 

τροποποιώντας τον κανονισμό που αποφασίστηκε με την αριθ. 436/2016 

απόφαση Δημοτικού υμβουλίου.  

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους 

συναλλασσόμενους. 
 

Παρακαλώ για την έγκριση επικαιροποίησης-τροποποίησης του κανονισμού 

λειτουργίας: Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο «ο Αι Βασίλης των Ευχών» 

του Δήμου Καστοριάς. 

 

            Καστοριά 15 Νοεμβρίου 2017 

           Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 

                    ΔΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

 

 

 

 

ΖΤΜΠΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 

ΔΕ1/Β ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 

 

ΠΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΔΕ1/Α ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

ΣΕΥΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΠΕ/Α ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 




