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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  με  αρ.  20 /2013 πρακτικό  της  από  6ης Νοεμβρίου  2013 τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης :  195/ 2013

Διαγραφή χρεών ύδρευσης.

  Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 6η , 
του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 14732 / 31-
10-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε 
κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27)  μελών 
βρέθηκαν   παρόντα  τα  είκοσι  τρία  (23  )  μέλη  και  απόντα  τα  τέσσερα  (04)   και 
συγκεκριμένα:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.  Κωστάρας Σταύρος
3. Φερεντίνος Λάμπρος                         15.  Βέττος Ιωάννης
4.  Τσέκας Νικόλαος 16.   Γκίκας Θωμάς

     5.   Βλάχος Παρασκευάς 17.  Φερεντίνος Μιλτιάδης
6.   Μποροδήμου Γεωργία 18.   Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

     7.   Μπάντιος Ελευθέριος 19.   Καψάλης Δημήτριος
8.   Στεργίου Παναγιώτης 20.   Λάγκαρη Ειρήνη
9.   Μάνος Κων/νος 21.   Μποροδήμος Κωνσταντίνος

   10.  Τσότσης Δημήτριος 22.   Τόλης Χριστόφορος
   11.  Μπεράτης Γεώργιος 23.   Ρέγκας Λαέρτης
   12.   Σωτηρίου Παναγιώτης
   13.   Ρούμπης Γεώργιος
   14.   Λένης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

1.  Μπουτάσης Ελευθέριος
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2.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)

3.  Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)

4.  Μποροδήμος Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  –  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΤΟΠΙΚΏΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Δ.Κ Φιλιατών κ. Μάνος Κων/νος

2. Τ.κ. Αγίου Νικολάου κ. Σταύρου Χρήστος

3. Τ.Κ. Αγίων Πάντων κ. Φωτιάδης Απόστολος

4. Τ.Κ. Αναβρυτού κ. Χρήστου Φώτιος

5. Τ.Κ Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος

6. Τ.Κ Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος

7. Τ.Κ. Γολά Σοκόλης Ευάγγελος

8 . Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου κ. Γκρέμος Θωμάς

9. Τ.Κ. Κερασοχωρίου Κ. Μπότος Ηλίας

10. Τ.Κ. Κεστρίνης Καλιαμούρης Χρήστος

11. Τ.Κ. Κοκκινιάς Παππάς Μιχαήλ

12. Τ.Κ. Κόκκινο Λιθάρι κ. Στεργίου Γεωργίου

13. Τ.Κ. Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος

14. Τ.Κ. Κυπαρίσσου Μπατσής Δημήτριος

15. Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς

16. Τ.Κ. Λίστας κ. Δημητρίου Χρήστος

17. Τ.Κ Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος

18. Τ.Κ. Ξεχώρου κ. Ντέλλος Βασίλειος

19. Τ.Κ. Παλαιοχωρίου κ. Κάτσιος Μιχαήλ

20. Τ.Κ. Σμέρτου κ. Αναστασίου Σωκράτης

21. Τ.Κ. Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς 

22. Τ.Κ. Φοινικιού Καραμπίνας Βασίλειος

     

     Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 

χωρίς ψήφο. 

     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία .

    Αποχώρησε  η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Λάγκαρη  Ειρήνη  κατά  τη  διάρκεια  της 

συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι  Δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. 
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Γκίκας Θωμάς , Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνα, Τόλης Χριστόφορος και  Ρέγκας Λαέρτης 

αποχώρησαν  από το 6ο θέμα .   Η κα Μπροδήμου Γεωργία αποχώρησε από το 7ο 

θέμα.

     Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , Ν. 3852/2010 , ζήτησε να συζητηθεί  ένα θέμα εκτός ημερησίας 

διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το οποίο είναι το εξής:

  Θέμα  1ο :  ΄Εγκριση  διενέργειας   &  τεχνικών  Προδιαγραφών  Πρόχειρου 

Διαγωνισμού << Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Φιλιατών>>

    Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας έλαβε 

τη  μελέτη  με  Τίτλο  <<  Προμήθεια  Ηλεκτρολογικού  υλικού  Δ.Ε  Φιλιατών  στις 

6/11/2013, η πρόσκληση είχε ήδη αποσταλεί  & κοινοποιηθεί . Κρίνεται απαραίτητη η 

άμεση  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού   διότι  οποιαδήποτε  καθυστέρηση  θα 

δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην  Δ.Ε. Φιλιατών.

    Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη 

συζήτηση του ανωτέρω θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

    Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. ,  

του  Ν. 3852 /2010  , μετά από διαλογική συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι το  

παραπάνω  θέμα  είναι  πράγματι  κατεπείγον  ομόφωνα αποφασίζει  και  κρίνει  το 

ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον.

    Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο  οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής:

     Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) Τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου που ψηφίστηκε στην με αρ. 170/2007 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών καθώς και την τροποποίησή της 

β) Τον κανονισμό ύδρευσης του πρώην Δήμου Σαγιάδας που ψηφίστηκε στην με 

αρ. 44/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαγιάδας.

γ) Το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) 

δ) Το ζήτημα που προέκυψε όσον αφορά την χρέωση και την εξόφληση ένδεκα 

παροχών οι οποίες μετρώνται από έναν και μόνο μετρητή, το οποίο μπορεί να επιλυθεί 

μόνο με  τον επιμερισμό  των χρεώσεων  σε κάθε ένα  καταναλωτή και  αιτήσεις  που 

υποβλήθηκαν για παροχή ύδρευσης εκτός οικισμού 

ε)  Τις  εισηγήσεις  –  βεβαιώσεις  του τεχνίτη  υδραυλικού του  Δήμου  και  του 

εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σαγιάδας.
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Εισηγούμαι

      1. Να εγκριθούν οι ήδη συνδεδεμένες με το δίκτυο, χωρίς να εκδίδεται ατομικός 

λογαριασμός  χρέωσης,  εκτός  οικισμού  συνδέσεις  όπως  αυτές  αναφέρονται  στον 

παρακάτω πίνακα. 

      2. Η μέση κατανάλωση πριν και μετά τη διαρροή για την περίοδο από 1-5-2007 

έως και 30-4-2013 είναι 1.801 κυβικά το τετράμηνο. Συνεπώς η διαρροή η οποία θα 

πρέπει να διαγραφεί είναι τα ¾ της υπόλοιπης ποσότητας ύδατος αφού αφαιρεθεί η 

κατανάλωση,  ήτοι  12.229-1801=10.758χ3/4=8.068  κυβικά.  Αφαιρούμενης  της 

ποσότητας αυτής προκύπτει η παραπάνω προς κατανομή ποσότητα 16.651 κυβικών . 

     3. Η συνολική κατανάλωση 16.651 κυβικών ύδατος, όπως αυτή προκύπτει από την 

κεντρική  παροχή με  κωδικό  αριθμό 01756 και  αριθμό υδρομέτρου 178706,  για  το 

χρονικό  διάστημα  από  1/2/2010  έως  και  30/4/2013,  κατόπιν  της  διαγραφής  της 

αφανούς διαρροής του κεντρικού αγωγού, να επιμεριστεί, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα σε όλους όσους με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εκτός οικισμού σύνδεση 

με το δίκτυο και οι οποίοι έχουν την εκμετάλλευση των αναφερόμενων παροχών για το 

εν λόγω διάστημα. 

   4. Η παραπάνω κατανομή, η οποία αφορά εννέα (9) τετράμηνα κατανάλωσης, να 

γίνει  σύμφωνα  με  τις  χρεώσεις  όπως  αυτές  φαίνονται  στον  παρακάτω  πίνακα  και 

αποτελούν το σύνολο της αναλωθείσας, σύμφωνα με τον κεντρικό μετρητή, ποσότητας 

ύδατος.  

   5.  Προκειμένου  να  γίνει  η  ορθή  κατανομή  του  ποσού  να  διαγραφούν  όλες  οι 

χρεώσεις που έχουν γίνει για το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και οι 

προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί,  από την χρέωση που έγινε στην κεντρική παροχή 

με  κωδικό αριθμό 01756 και αριθμό υδρομέτρου 178706, και να εκδοθούν εκ νέου 

λογαριασμοί  για  την  κάθε  μία  από  τις  περιόδους  στους  δικαιούχους  των  οποίων 

εγκρίνονται οι εκτός οικισμού συνδέσεις με το δίκτυο. Η χρέωση να γίνει σύμφωνα με 

τις  οφειλές  όπως  αυτές  προκύπτουν  από  τον  επιμερισμό  του  συνόλου  της 

κατανάλωσης, εκτός από αυτές που έχουν ήδη εξοφληθεί, όπως αυτός προκύπτει από 

τον παρακάτω πίνακα. Οι ατομικές ειδοποιήσεις για εξόφληση των οφειλών που θα 

εκδοθούν να σταλούν ομαδικά στους καταναλωτές, αλλά με διαφορετική και σταδιακή 

ημερομηνία εξόφλησης για κάθε περίοδο κατανάλωσης, για να είναι αυτή σταδιακή και 

εφικτή και να αποφευχθεί η εφάπαξ καταβολή. 

   6. Οι καταναλωτές, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα να καταχωρηθούν στο 

σύστημα για να γίνονται μετρήσεις και να εκδίδεται ξεχωριστά ειδοποίηση οφειλής για 

κάθε παροχή και για κάθε καταναλωτική περίοδο. Για την περίοδο από 1/5/2013 έως 
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και 31/8/2013 να γίνει κατανομή της κατανάλωσης αναλογικά σε κάθε παροχή, όπως η 

αναλογία αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. Εφόσον έχει ήδη βεβαιωθεί τέτοιο 

ποσό στην κεντρική παροχή, το Δ.Σ με νέα απόφαση του να προβεί στον επιμερισμό σε 

όλες τις εγκριθείς με την παρούσα παροχές. 

   7. Εάν κάποιος από τους παρακάτω μνημονευόμενους καταναλωτές δεν προβεί στην 

εξόφληση των οφειλών  μέσα στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί με τις ατομικές 

ειδοποιήσεις τότε το Δ.Σ με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και νέα απόφασή του να 

έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί  σε  διακοπή  παροχής  ύδατος  στον  εκτός  οικισμού 

καταναλωτή ο οποίος δεν θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Αν δεν δεχτεί την 

συμμετοχή στην ρύθμιση η οποία γίνεται με την παρούσα απόφαση τότε διακόπτεται 

άμεσα η παροχή εκτός του οικισμού και βεβαιώνονται οι ήδη υπάρχουσες οφειλές.

   8. Λόγω του εκτεταμένου δικτύου του κεντρικού αγωγού, του οποίου οι παροχές 

εγκρίνονται με την παρούσα, και της δυσκολίας στον έλεγχο του που προκύπτει  εξ 

αντικειμένου,  ο κεντρικός υδρομετρητής με  αριθμό 178706 ο οποίος υφίσταται,  να 

παραμείνει ως έχει και να χρησιμεύει για τον έλεγχο του συνόλου των καταναλώσεων 

των  επί  μέρους  παροχών  που  εγκρίνονται  με  την  παρούσα  απόφαση.  Τυχόν 

εκτεταμένες επισκευές που θα απαιτηθούν στο εν λόγω κεντρικό δίκτυο θα επιφέρουν 

και ανάλογη αύξηση των δικαιωμάτων τα οποία θα εισπράττει ο Δήμος.

   9.  Η  παρούσα  απόφαση  να  κοινοποιηθεί  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 

προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  την  ένταξη  τους  στο  εκτός  οικισμού  δίκτυο, 

σύμφωνα με  τις  αιτήσεις  που υπέβαλαν,  καθώς και  για  την  έκδοση  των ατομικών 

λογαριασμών οφειλών,  και  να  προβούν στις  ενέργειες  που ο  κανονισμός  ύδρευσης 

προβλέπει.

      Στην  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να 

αποφασίσουν σχετικά.    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 

την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Όπως παρακάτω:

1. Να εγκριθούν οι ήδη συνδεδεμένες με το δίκτυο, χωρίς να εκδίδεται ατομικός 

λογαριασμός  χρέωσης,  εκτός  οικισμού  συνδέσεις  όπως  αυτές  αναφέρονται  στον 

παρακάτω πίνακα. 

2. Η μέση κατανάλωση πριν και μετά τη διαρροή για την περίοδο από 1-5-2007 

έως και 30-4-2013 είναι 1.801 κυβικά το τετράμηνο. Συνεπώς η διαρροή η οποία θα 

πρέπει να διαγραφεί είναι τα ¾ της υπόλοιπης ποσότητας ύδατος αφού αφαιρεθεί η 
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κατανάλωση,  ήτοι  12.229-1801=10.758χ3/4=8.068  κυβικά.  Αφαιρούμενης  της 

ποσότητας αυτής προκύπτει η παραπάνω προς κατανομή ποσότητα 16.651 κυβικών . 

3. Η συνολική κατανάλωση 16.651 κυβικών ύδατος, όπως αυτή προκύπτει από 

την κεντρική παροχή με κωδικό αριθμό 01756 και αριθμό υδρομέτρου 178706, για το 

χρονικό  διάστημα  από  1/2/2010  έως  και  30/4/2013,  κατόπιν  της  διαγραφής  της 

αφανούς διαρροής του κεντρικού αγωγού, να επιμεριστεί, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα σε όλους όσους με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εκτός οικισμού σύνδεση 

με το δίκτυο και οι οποίοι έχουν την εκμετάλλευση των αναφερόμενων παροχών για το 

εν λόγω διάστημα. 

4. Η παραπάνω κατανομή, η οποία αφορά εννέα (9) τετράμηνα κατανάλωσης, 

να γίνει σύμφωνα με τις χρεώσεις όπως αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και 

αποτελούν το σύνολο της αναλωθείσας, σύμφωνα με τον κεντρικό μετρητή, ποσότητας 

ύδατος.  

5. Προκειμένου να γίνει η ορθή κατανομή του ποσού να διαγραφούν όλες οι 

χρεώσεις που έχουν γίνει για το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και οι 

προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί,  από την χρέωση που έγινε στην κεντρική παροχή 

με  κωδικό αριθμό 01756 και αριθμό υδρομέτρου 178706, και να εκδοθούν εκ νέου 

λογαριασμοί  για  την  κάθε  μία  από  τις  περιόδους  στους  δικαιούχους  των  οποίων 

εγκρίνονται οι εκτός οικισμού συνδέσεις με το δίκτυο. Η χρέωση να γίνει σύμφωνα με 

τις  οφειλές  όπως  αυτές  προκύπτουν  από  τον  επιμερισμό  του  συνόλου  της 

κατανάλωσης, εκτός από αυτές που έχουν ήδη εξοφληθεί, όπως αυτός προκύπτει από 

τον παρακάτω πίνακα. Οι ατομικές ειδοποιήσεις για εξόφληση των οφειλών που θα 

εκδοθούν να σταλούν ομαδικά στους καταναλωτές, αλλά με διαφορετική και σταδιακή 

ημερομηνία εξόφλησης για κάθε περίοδο κατανάλωσης, για να είναι αυτή σταδιακή και 

εφικτή και να αποφευχθεί η εφάπαξ καταβολή. 

6. Οι καταναλωτές, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα να καταχωρηθούν 

στο σύστημα για να γίνονται μετρήσεις και να εκδίδεται ξεχωριστά ειδοποίηση οφειλής 

για κάθε παροχή και για κάθε καταναλωτική περίοδο. Για την περίοδο από 1/5/2013 

έως και 31/8/2013 να γίνει κατανομή της κατανάλωσης αναλογικά σε κάθε παροχή, 

όπως  η  αναλογία  αυτή  προκύπτει  από  τον  παρακάτω  πίνακα.  Εφόσον  έχει  ήδη 

βεβαιωθεί τέτοιο ποσό στην κεντρική παροχή, το Δ.Σ με νέα απόφαση του να προβεί 

στον επιμερισμό σε όλες τις εγκριθείς με την παρούσα παροχές. 

7. Εάν κάποιος από τους παρακάτω μνημονευόμενους καταναλωτές δεν προβεί 

στην  εξόφληση  των  οφειλών   μέσα  στο  χρονικό  διάστημα  που  θα  οριστεί  με  τις 

ατομικές  ειδοποιήσεις  τότε  το  Δ.Σ  με  εισήγηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  και  νέα 

απόφασή του να έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή παροχής ύδατος στον εκτός 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr 

Σελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΗΦ-ΗΚΘ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

οικισμού καταναλωτή ο οποίος δεν θα είναι  συνεπής στις υποχρεώσεις του. Αν δεν 

δεχτεί την συμμετοχή στην ρύθμιση η οποία γίνεται με την παρούσα απόφαση τότε 

διακόπτεται άμεσα η παροχή εκτός του οικισμού και βεβαιώνονται οι ήδη υπάρχουσες 

οφειλές.

8. Λόγω του εκτεταμένου δικτύου του κεντρικού αγωγού, του οποίου οι παροχές 

εγκρίνονται με την παρούσα, και της δυσκολίας στον έλεγχο του που προκύπτει  εξ 

αντικειμένου,  ο κεντρικός υδρομετρητής με  αριθμό 178706 ο οποίος υφίσταται,  να 

παραμείνει ως έχει και να χρησιμεύει για τον έλεγχο του συνόλου των καταναλώσεων 

των  επί  μέρους  παροχών  που  εγκρίνονται  με  την  παρούσα  απόφαση.  Τυχόν 

εκτεταμένες επισκευές που θα απαιτηθούν στο εν λόγω κεντρικό δίκτυο θα επιφέρουν 

και ανάλογη αύξηση των δικαιωμάτων τα οποία θα εισπράττει ο Δήμος.

9.  Η  παρούσα  απόφαση  να  κοινοποιηθεί  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 

προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  την  ένταξη  τους  στο  εκτός  οικισμού  δίκτυο, 

σύμφωνα με  τις  αιτήσεις  που υπέβαλαν,  καθώς και  για  την  έκδοση  των ατομικών 

λογαριασμών οφειλών,  και  να  προβούν στις  ενέργειες  που ο  κανονισμός  ύδρευσης 

προβλέπει.

   Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα 

ενέργεια. 

   Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν 

μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           

                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές)

           

    ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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