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ΘΕΜΑ: «Εξέταση προσφυγής του κ. Μιχαήλ Μπαγιώτη κατά της αριθμ. 45/2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας»

Απόφαση
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως ισχύει.

2. τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/Α’/2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 190 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/ Α΄/2006), όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 

4018/11 (ΦΕΚ 215/ Α'/2011).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και  

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α’/2015), όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

164/Α΄/2015).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού.

7. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

8. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Εποπτεία των πράξεων 

των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 
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9. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ.15/2-2-2011 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με 

θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης 

αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.». 

10. Το υπ’ αριθμ. 1611/05-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.

11. Το υπ’ αριθμ. 2055/304553/11-12-2019 έγγραφο του Τμήματος  Βοσκήσιμων Γαιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

12. Η αριθμ. 45/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας με θέμα: «Περί αίτησης του 

Α.Σ. Τρικάλων – Ένωση για την ανταλλαγή αστικών ακινήτων ιδιοκτησίας του στην Δ.Κ. 

Φαρκαδόνας με έκταση της Τ.Κ. Σερβωτών – Καταρχήν έγκριση ή μη της ανταλλαγής».
13. Την από 20-07-2020 προσφυγή του Μιχαήλ Μπαγιώτη του Κωνσταντίνου κατά της αριθμ. 

45/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 110016/20-07-2020 έγγραφό μας προς  το Δήμο Φαρκαδόνας, με το 

οποίο ζητήθηκε η αποστολή της απόφασης και οι απόψεις του Δήμου επί της προσφυγής.
15. Το αριθμ. πρωτ. 6729/27-07-2020 απαντητικό έγγραφο του  Δήμου Φαρκαδόνας  που 

περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 04-08-2020.

Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ν Τ Ε Σ  
 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησαν 

αυτές του άρθρου 238 του Ν.3852/2010, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ασκεί τις αρμοδιότητες του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 

η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ασκείται από το 

Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας.

 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησαν 

αυτές του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «1.Οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των 

δήμων, …..για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 

ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής… 4. Δικαίωμα για την 

άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου 

δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία 

ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν…5. Ο Επόπτης ΟΤΑ 

αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 

υποβολή της.…..». Όταν όμως απαιτούνται διευκρινήσεις και διενεργείται η απαιτούμενη 

αλληλογραφία, η προθεσμία των δύο (2) μηνών άρχεται από την ολοκλήρωση του φακέλου, 

προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος νομιμότητας. 
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 Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 7666/7-2-2007 Εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Κεφ.:3.1) περί Εποπτείας Πράξεων Οργάνων ΟΤΑ, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο 

έλεγχος του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά κατ΄αρχήν το παραδεκτό 

αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε 

ελέγχεται το βάσιμο αυτής και μόνο για τους λόγους που αυτή αναφέρει, διαφορετικά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτότητας της προσφυγής, 

που τίθενται σωρευτικώς, είναι: (i) η προθεσμία άσκησης αυτής, (ii) το έννομο συμφέρον του 

προσφεύγοντος και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης περί του εκτελεστού ή μη 

χαρακτήρα αυτής.

 Επειδή, η προσφυγή του Μιχαήλ Μπαγιώτη κατά της αριθμ. 45/2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας στις 20-07-

2020, δηλαδή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ανάρτηση στη «Διαύγεια» (ημερ:09-07-2020) της προσβαλλόμενης απόφασης, επομένως 

θεωρείται εμπρόθεσμη.

 Επειδή, ο ανωτέρω προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον ως αιρετός μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας δεδομένου ότι δεν συνήργησε με θετική ψήφο στη λήψη 

της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4555/2018, άρα η προσφυγή 

εξετάζεται περαιτέρω. 

 Επειδή, με την αριθμ. 45/2020 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δεκατρείς (13) ψήφοι υπέρ, και οκτώ (8) κατά) την απευθείας 

και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή (κατ’ αρχήν απόφαση) δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. 

Σερβωτών με αστικά ακίνητα ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων–Ένωση.

 Επειδή, στην δεύτερη παράγραφο του αποφασιστικού μέρους της εν λόγω απόφασης 

αναφέρεται ότι «η περαίωση θα γίνει με τη λήψη νέας τελικής απόφασης…». Όμως, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας για το ίδιο θέμα της ανταλλαγής, κατόπιν 

προηγούμενης αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων (αριθμ. πρωτ. 5809/16-07-

2018), έχει λάβει, χωρίς όμως την απαιτούμενη πλειοψηφία βάσει των κείμενων διατάξεων, 

τις αριθμ. 172/2018 και 231/2018  αποφάσεις, με πανομοιότυπη αναφορά στο αποφασιστικό 

μέρος και των δύο αποφάσεων ότι αποτελούν «κατ’αρχήν απόφαση» και ότι  «η περαίωση 

θα γίνει με τη λήψη νέας τελικής απόφασης», κατά συνέπεια η συγκεκριμένη απόφαση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως καταρχήν (σχετ. η με αριθμ. πρωτ.3415/219467/2018/28-01-2019 

ακύρωση της Υπηρεσία μας –ΑΔΑ: 6608ΟΡ10-Ε2Π).

 Επειδή, από το προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης, όπου αναλύεται το ιστορικό της 

ανταλλαγής και την αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου με 

άλλες συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων) διαπιστώνεται η ενδελεχής έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε 

ένα γνωστό θέμα, διαφαίνεται η ετοιμότητα του Δήμου στην λήψη τελικής απόφασης και άρα 
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σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Δήμου (υπ’ αριθμ. 6729/27-07-2020 

έγγραφό του) ότι επρόκειτο για «μια προκαταρτική –προπαρασκευαστική απόφαση, η οποία 

δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα». Εξάλλου, στις σύνθετες διοικητικές πράξεις, η 

εκτελεστότητα της αρχικής πράξης χάνεται αφού ενσωματωθεί στην τελική και επιπλέον η 

αρχή της νομιμότητας ελέγχεται σε όλες τις πράξεις στην οποία επιστηρίχθηκε η έκδοση της 

κατακυρωτικής. Άρα, η προσβαλλόμενη  απόφαση έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δεδομένου ότι 

συνεπάγεται, βάσει νόμου, ευθέως και αμέσως με την εκτέλεσή της έννομες συνέπειες για 

τους διοικούμενους, δηλ. συνιστά, μεταβάλλει ή καταργεί δικαιώματα ή (και) υποχρεώσεις. 

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, η εξεταζόμενη προσφυγή θεωρείται παραδεκτή διότι στρέφεται 

κατά εκτελεστής πράξης  και, εξετάζεται το βάσιμο αυτής.

 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Η 

ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία. Στη  

περίπτωση αυτή, καθώς και στη περίπτωση της επιβάρυνσής τους με εμπράγματα 

δικαιώματα,  ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου 186».

 Επειδή στο άρθρο 186 παρ. 1 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του 

άρθρου 12 του Ν. 4018/11 ορίζεται ότι: «1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο 

για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Για αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 
3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του».

 Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 αναφορικά με τη 

σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται ότι: «Στις συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και 

ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά 

θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα 

μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη». Εξάλλου, στην αριθμ. 74572/εγκ. 49/29-

12-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Κεφ.: Β.12) περί Λειτουργίας Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων αναφέρεται ρητά ότι: «η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής 

κοινότητας λαμβάνεται υπόψιν ισότιμα με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον 

υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται 

για τη λήψη της απόφασης». 

 Επειδή, όπως προκύπτει από το σώμα της εν λόγω απόφασης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Σερβωτών εκλήθη στη συζήτηση και συμμετείχε στην ψηφοφορία του σχετικού θέματος.

 Επειδή, από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την αριθμ.1674/εγκ. 8/21-02-2018 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών για το σχηματισμό της απόλυτης πλειοψηφίας του 27μελούς 
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συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, εάν προσμετρήσουμε και την ψήφο του Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας Σερβωτών, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) θετικές ψήφοι.

 Επειδή, βάσει του αποσταλθέντος αποσπάσματος και με τη σειρά συζήτησης των θεμάτων, 

προκύπτει ότι κατά τη συζήτηση και λήψη της αριθμ. 45/2020 κατά πλειοψηφία απόφασης 

(1ο θέμα Η.Δ.) σε σύνολο 21 ψηφισάντων (συμπεριλαμβανομένου και της ψήφου του 

Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σερβωτών), ψήφισαν υπέρ δεκατρείς (13) σύμβουλοι. Ως 

εκ τούτου, η κρινόμενη απόφαση δεν ελήφθη, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών, αλλά μόνο από 13 συμβούλους εν  συνόλω  27 μελών, 

ενώ απαιτούνταν 15 θετικές ψήφοι συμπεριλαμβανομένου και της ψήφου του Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας Σερβωτών, γεγονός που την καθιστά άκυρη.

 Επιπλέον, η συγκεκριμένη έκταση των εξήντα (60) στρεμμάτων του Δήμου Φαρκαδόνας, που 

αποτελεί τμήμα του αριθμ. 208 τεμαχίου του αναδασμού Σερβωτών είναι χαρακτηρισμένη ως  

«βοσκή πεδινή» και ενόψει του ειδικού προορισμού και της σημασίας που έχουν οι 

βοσκήσιμες εκτάσεις για την εθνική οικονομία, ουσιώδη κλάδο της οποίας αποτελεί η 

κτηνοτροφία, για να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή θα πρέπει πρώτα να γίνει 

αποχαρακτηρισμός αυτής και αλλαγή χρήσης της. Στο υπ’ αριθμ. 1611/05-11-2019 

απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν ερωτήματος του Δήμου 

Φαρκαδόνας, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθιστά σαφές ότι 

«η διαδικασία αποχαρακτηρισμού και αλλαγής χρήσης από πεδινό βοσκότοπο δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέχρι την οριστική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων 

Βόσκησης (άρθρο 4 του Ν.4351/2015), η οποία παρατάθηκε μέχρι 31-12-2021 (άρθρο 32 του 

Ν.4599/2019)». Επιπρόσθετα, με το υπ’ αριθμ. 2055/304553/11-12-2019 έγγραφό του, το 

Τμήμα Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά σε ερώτημα του 

Δήμου Φαρκαδόνας ότι «ο χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν 

μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση 

και προστασία τους διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της 

αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και «με τα διαχειριστικά σχέδια θα γίνει 

η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών ..». Ως εκ τούτου, δεν 

μπορεί να ληφθεί εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση για ανταλλαγή βοσκήσιμης 

έκτασης πριν την εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. 

Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επανέλθει στο ζήτημα της 

απόφασης, παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής των πραγματικών δεδομένων ή ύπαρξης 

διαφορετικών στοιχείων.

 Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ.7666/7-2-2007 (εγκ.11) εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί «Εποπτείας πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ» ορίζεται ότι: «Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι 

εξής: i. Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου, ii.Παράβαση τύπων της 
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διαδικασίας, iii.Παράβαση νόμου, …», ενώ στο εδάφιο 2.3.(ii) αναφέρεται ότι: «ερευνάται αν 

η πράξη έχει τα τυπικά γνωρίσματα που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις προκειμένου 

να παράγει έννομα αποτελέσματα. Κατά το στάδιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν 

τα ακόλουθα: ……αν η απόφαση για κάθε θέμα έχει ληφθεί με την απαιτούμενη από το νόμο 

πλειοψηφία.….».  

 Επειδή οι λόγοι της προσφυγής κρίνονται ορθοί, βάσιμοι και αποδεκτοί, άρα κατά συνέπεια η 

προσφυγή κρίνεται αποδεκτή και με βάση τα αναλυθέντα ανωτέρω, η αριθμ. 45/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Φαρκαδόνας ελήφθη κατά παράβαση των ανωτέρω 

παρατεθέντων, κατά συνέπεια κρίνεται μη σύννομη και άρα ακυρωτέα.

 Επειδή, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας και όχι 
έλεγχο σκοπιμότητας επί των αποφάσεων των ΟΤΑ.

 Για τους λόγους αυτούς

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αποδεχόμαστε την από 20-07-2020 προσφυγή του Μιχαήλ Μπαγιώτη του Κωνσταντίνου 

και ακυρώνουμε την αριθμ. 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φαρκαδόνας, αναφορικά την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή (κατ’ αρχήν 

απόφαση) δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σερβωτών με αστικά ακίνητα ιδιοκτησίας του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Τρικάλων –Ένωση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παρούσας. 

Κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί οποιοσδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή 

της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν.3463/2006 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας (Σωκράτους 111- Λάρισα).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Δήμο Φαρκαδόνας

2. Μπαγιώτη Μιχαήλ (με e-mail)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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