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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :282/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 6:30μ.μ. έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ
17705/16.12.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος
και η υπάλληλος του Δήμου κ.
Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ.)
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Σ.)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
( Καλούμενοι με πρόσκληση )
1. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(ΠΡΟΣ/ΝΗΣ)
2. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(ΓΡΑΜ/ΝΗΣ)
4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
( Καλούμενοι με πρόσκληση )
1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
2. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ)
3. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
5. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
6. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
8. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
10. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
11. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
12. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με την
σειρά που αναγράφονται αυτά στην έγγραφη πρόσκληση όπως ακολουθεί.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 282/2016
Θέμα : «Διαγραφές οφειλών από (καθυστερηματικούς ) χρηματικούς καταλόγους οικ. Έτους 2016».
ο
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 22 θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική
εισήγηση η οποία αναφέρει τα εξής ,
H υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 174 του Ν.3463/2006-ΚΔΚ- « Περί διαγραφής χρεών»,
εισηγείται στο Δ.Σ. την διαγραφή χρεών οικ. έτους 2016 και παλαιότερων όπως παρακάτω:
Η υπηρεσία , λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 - Κ.Δ.Κ.- «Περί διαγραφής χρεών » ,
εισηγείται σχετικά με την διαγραφή χρεών όπως παρακάτω :
(A) . Λόγω λανθασμένων χρεώσεων από την υπηρεσία είτε προς τη φορολογητέα ύλη είτε ως προς το
φορολογούμενο πρόσωπο εισηγείται , θετικά , την διαγραφή των κάτωθι :
1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , (κ.φ. 11289 Δ/Δ Σιταγρών) , ποσό 18,60€ με ΦΠΑ (15,00€
χωρίς ΦΠΑ), λόγω λανθασμένης φορολογητέας ύλης
2.ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (κ.φ. 8505 Δ/Δ Προσοτσάνης), ποσό 98,60€ με ΦΠΑ (80,00€ χωρίς
ΦΠΑ), λόγω διπλοχρέωσης τελών υπονόμου με κωδ.12833
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΗΡΟΝOΜΟΙ , (κ.φ 11275 Δ/Δ Σιταγρών) , ποσό 53,56€ με ΦΠΑ , (47,40€ χωρίς
ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της υπηρεσίας
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ , (κ.φ 3478 Δ/Δ Προσοτσάνης) , ποσό 332,78€ με ΦΠΑ , (294,50€ χωρίς
ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της υπηρεσίας
5. ΤΣΙΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ , (κ.φ 10622 Δ/Δ Προσοτσάνης) , ποσό 296,00€ με ΦΠΑ , (261,95€
χωρίς ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της υπηρεσίας
……………………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΟ (5)ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ με ΦΠΑ …..799,45€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
… 698,85€
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ
… 100,60€
………………………………………………………………………………………………………

(Β) Η υπηρεσία εισηγείται θετικά και παραπέμπει την κάτωθι μια (1) αίτηση , με την οποία ζητείται η μεταφορά
βεβαιωμένων οφειλών στους πραγματικούς υπόλογους , ειδικά
1. ΜΑΡΑΓΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του Γεωργίου ,κφ 4718 Προσοτσάνης, ζητά την μεταφορά χρεώσεων δημοτικών τελών
διαμερίσματος 2ου ορόφου στο εμπορικό κ’εντρο Προσοτσανης, στον πραγματικό ιδιοκτήτη ,ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΑΦΜ 013903174 Δ.Ο.Υ. Δ΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, το οποίο λανθασμένα (μη σωστή ενημέρωση της υπηρεσίας από τον
κατασκευαστή) έως σήμερα χρεωνόταν σε αυτή (δημ.τέλη 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 ) με οφειλή
741,41€ με τις προσαυξήσεις την 15/12/2016».
(Γ). Η υπηρεσία εισηγείται αρνητικά στην αίτηση του ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΒΡΑΑΜ , (κφ 11360 Δ/Δ Σιταγρών),
αφού δεν προέκυψε λάθος στην μέτρηση
(Δ) Η υπηρεσία παραπέμπει τις κάτωθι αιτήσεις , σύνολο (3) τρείς, εφιστώντας την προσοχή στο άρθρο 174 του Ν.
3463/2006 - Κ.Δ.Κ.- «Περί διαγραφής χρεών », στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι διαγραφής :
1. ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (κφ 9037 Δ/Δ Μαυρολεύκης)
2. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ του ΙΩΑΝΝΗ (κφ 10525 Μαυρολεύκης)
3. ΔΟΥΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ αφορά τον ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ (κφ 13172 Μαυρολεύκης),
οι οποίοι αιτούνται διαγραφές ποσών κατανάλωσης λόγω βλάβης των υδρομετρων ή του οικιακού δικτύου.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
άκουσε τον

Πρόεδρο έλαβε υπόψη

την εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων, είδε τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

(Ν.3463/2006), και ειδικότερα του άρθρου 931, το άρθρο 23 §2 του Ν.3536/2007(ΦΕΚ 42/Α/23-2-2007), το άρθρο
174 του Ν.3463/2006-ΚΔΚ- « Περί διαγραφής χρεών» είδε τις σχετικές καταστάσεις οφειλών και τις καταστάσεις
διαγραφών, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία όλα τα μέλη του Δ.Σ.
συμφώνησαν να εγκριθούν όλες οι κατατιθέμενες αιτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α.-Εγκρίνει την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών των παρακάτω δημοτών λόγω λανθασμένων χρεώσεων από
την υπηρεσία είτε ως προς τη φορολογητέα ύλη είτε ως προς το φορολογούμενο πρόσωπο (περ.δ’ παρ.1 άρθρου
174 του Ν. 3463/2006 –ΚΔΚ «Περί διαγραφής χρεών» ) ως εξής:
1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , (κ.φ. 11289 Δ/Δ Σιταγρών), ποσό 18,60€ με ΦΠΑ
(15,00€ χωρίς ΦΠΑ), λόγω λανθασμένης φορολογητέας ύλης.
2.ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (κ.φ. 8505 Δ/Δ Προσοτσάνης), ποσό 98,60€ με ΦΠΑ (80,00€ χωρίς
ΦΠΑ), λόγω διπλοχρέωσης τελών υπονόμου με κωδ.12833.
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΗΡΟΝOΜΟΙ , (κ.φ 11275 Δ/Δ Σιταγρών) , ποσό 53,56€ με ΦΠΑ , (47,40€
χωρίς ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της υπηρεσίας.
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ , (κ.φ 3478 Δ/Δ Προσοτσάνης) , ποσό 332,78€ με ΦΠΑ , (294,50€
χωρίς ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της υπηρεσίας.
5. ΤΣΙΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ , (κ.φ 10622 Δ/Δ Προσοτσάνης) , ποσό 296,00€ με ΦΠΑ ,
(261,95€ χωρίς ΦΠΑ ), λόγω λανθασμένης καταμέτρησης ένδειξης υδρομέτρου κατόπιν επανελέγχου της
υπηρεσίας.
……………………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ (5)ΠΕΝΤΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ με ΦΠΑ
799,45€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
698,85€
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ
100,60€
Β. Εγκρίνει την μεταφορά βεβαιωμένων οφειλών, από τέλη ύδρευσης και χρήσης υπονόμων οικ. ετών
2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 συνολικού ποσού 741,41€(καθαρό ποσό 486,95€ +ΦΠΑ 85,49€+
Προσαυξ. μέχρι 15.12.2016 168,97€) από την κ ΜΑΡΑΓΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του Γεωργίου με κφ 4718,

στον

κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΦΜ 013903174 Δ.Ο.Υ. Δ΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος
2ου ορόφου οικοδομής που βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό κέντρο Προσοτσάνης.
Αναφέρεται ότι οι ανωτέρω οφειλές

εκ παραδρομής (μη σωστή ενημέρωση της υπηρεσίας από τον

κατασκευαστή) χρεωνόταν στην ανωτέρω φορολογούμενη.
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Γ.)Το Δημοτικό Συμβούλιο παρά την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας αποδέχεται την

αίτηση του

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΒΡΑΑΜ (κ.φ 11360 Δ/Δ Σιταγρών),ο οποίος ζητά τον έλεγχο τελών ύδρευσης λόγω
υπερβολικού κόστους 383,82€ , κατά τον επανέλεγχο όμως της υπηρεσίας η ένδειξη του υδρομέτρου ήταν ορθή .
Συνεπώς υπολογίζοντας τον μέσο όρο κατανάλωσης νερού των τριών τελευταίων ετών με βάση τις ενδείξεις του
αριθμ. 2797555 υδρομέτρου του αναφερόμενου δημότη , διαγράφεται το ποσό των 221,80€ χωρίς τον ΦΠΑ το
οποίο αντιστοιχεί σε 504 κυβικά νερού ύδρευσης.
Δ) Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο παρά την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία εφιστά την προσοχή στο άρθρο 174
του Ν.3463/2006 περί διαγραφής χρεών, όπου αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι διαγραφής , αποδέχεται τις
αιτήσεις των παρακάτω :
1. ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (κφ 9037 Δ/Δ Μαυρολεύκης) η οποία με την υπ΄αριθμ. 14510/19.10.2016
αίτηση της αιτείται την διόρθωση της κατανάλωσης του υδρομέτρου της, το οποίο έγραψε 851 κυβικά διότι
οφειλόταν σε βλάβη υγρομέτρου. Υπολογίζοντας τον μέσο όρο κατανάλωσης νερού των τριών τελευταίων ετών με
βάσει τις ενδείξεις του αριθμ. 09259395 υδρομέτρου της αναφερόμενης δημότισσας( οι οποίες ήταν περίπου
200κυβικά νερό ύδρευσης το χρόνο δηλαδή 80€ καθαρά) , διαγράφεται το ποσό των 353,15€ χωρίς τον ΦΠΑ το
οποίο αντιστοιχεί σε 651 κυβικά νερού .
2. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ του ΙΩΑΝΝΗ (κφ 10525 Μαυρολεύκης) ο οποίος με την υπ΄αριθμ. 17027/2.12.2016
αίτηση του ζήτα να διαγραφούν τα επιπλεόν κυβικά νερού που χρεώθηκε λόγω διαρροής του δικτύου του . Με
βάση το μέσο όρων των χρεώσεων του τριών τελευταίων ετών διαγράφονται 919 κυβικά από το αριθμ. 631916
υδρόμετρο που αντιστοιχούν στο ποσό των 545,35€ χωρίς τον ΦΠΑ .
3. ΔΟΥΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ αφορά τον ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ (κφ 13172 Μαυρολεύκης), η οποία με την
υπ΄αριθμ. 14991/27.10.2016 αίτηση της δηλώνει ότι τα κυβικά που χρεώθηκε δεν αντιστοιχούν στην κατανάλωση
της γιατί υπήρχε βλάβη. Διαγράφεται λοιπόν το ποσό των 262,40€ χωρίς τον ΦΠΑ το οποίο αντιστοιχεί σε 468
κυβικά νερού, διότι με βάση τις ενδείξεις των τριών τελευταίων ετών του αριθμ. 331313 υδρομετρού του
αναφερόμενου δημότη, ο μέσος όρος κατανάλωσης του ήταν 300 κυβικά νερού τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε
120,00€ χωρίς τον ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 282.2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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