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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό 46ο  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 378/2021  

                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών 
Κοιμητηρίων, έτους 2022. 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
την υπ’ αριθ. 20606/18-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που εστάλη σε όλα τα μέλη με 
e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου (άρθρο 75 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έγινε κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 
169Α΄/18-9-2021).  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6, ήτοι: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδης Χρήστος 
5. Χαντές Αχιλλέας 
6. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 

   1. Βαμβάκος Ευάγγελος 
  2. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
  3. Γλώσσης Γεώργιος 
     
       
 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χαντές Αχιλλέας επικοινώνησε τηλεφωνικά και ενημέρωσε ότι λόγω τεχνικού 
προβλήματος δεν μπορεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη, παρόλα αυτά μελέτησε τα θέματα και 
δήλωσε ότι τα ψηφίζει. 
 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σπανούδης Σταύρος. 
 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γεωργιάδου Χρυσούλα, εισηγούμενη το 1ο θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής: 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. 18129/16-9-2021 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι: 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) παράγραφος 1 εδάφιο ζ του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις) και 82 (Ρύθµιση Κυκλοφορίας) του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
3. Τις διατάξεις του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων»  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1 εδάφιο ια του Ν 3852/2010, σύμφωνα µε τις οποίες η 
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 
δήμου µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παράγραφος 1Β ν και παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους. 
5.  Τις διατάξεις του άρθρου 4 του α.ν. της 582/1968 (ΦΕΚ 225 Α) 
6.  Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και το άρθρο 65 του     ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α), όπως ισχύει. 
7.  Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α), και 
8. Την περίπτωση (αε) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και ισχύει. 
Σχετικά στοιχεία και διευκρινίσεις περιλαμβάνονται: 
α. Στην με αριθ.πρωτ.12243/14.6.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
β. Στο με αριθ. 35535/14.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και  
γ. Στο με αριθ. πρωτ. 62751/13.1.2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Άλλοι γενικοί κανόνες και περιορισμοί για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών είναι οι ακόλουθοι: 
α. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 του ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθ. πρωτ. 2077/14.1.2005), το Δημοτικό Συμβούλιο, 
κατά τη λήψη των κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, είναι υποχρεωμένο 
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να θεσπίζει κανόνες, κριτήρια και συντελεστές με τρόπο που τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, 
δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υποχρέων. 
β. Με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. αποφάσεις με αριθ. 60/2010, 609/2004) 
έχει κριθεί ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1080/1980, η απόφαση επιβολής των 
ανταποδοτικών τελών, μεταξύ των οποίων και των κοιμητηρίων, πρέπει να αιτιολογείται με βάση 
επίκαιρες διαπιστώσεις και συγκεκριμένα στοιχεία, των συγκροτούντων τα κονδύλια των 
προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της δημοτικής υπηρεσίας ποσών για το έτος για το οποίο πρόκειται. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά επίκαιρα στοιχεία που προβλέπονται στις 
κατ’ έτος ΚΥΑ για τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού και θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε έτος. 
γ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
& Οικονομικών με αριθ. 64871/15.11.2007 (ΦΕΚ 2253 Β) τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά δεν υπερβαίνουν το 
ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο 
με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ τα 
έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ΟΤΑ. 
δ. Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 50106/31.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση 
Οικονομικών ΟΤΑ), σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα σε κάποιο έτος ανταποδοτικά τέλη υπολείπονται 
των δαπανών, τα έσοδα που λόγω της υστέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν στα 
έξοδα του επόμενου έτους. Γι’ αυτό το λόγο, για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των τελών ή 
δικαιωμάτων, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη 
λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών 
δαπανών του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με τις δαπάνες που προγραμματίζονται για το επόμενο 
έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αρχής της 
ανταποδοτικότητας. 
ε. Τέλος, η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με αριθ.  οικ.55040/21.07.2021 
(ΦΕΚ 3291/26-7-2021 τεύχος Β' , με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των δήμων για το οικονομικό έτος 2022, περιγράφει με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία 
για την πρόβλεψη των ανταποδοτικών εσόδων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την προπαρατεθείσα νομοθεσία, τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που κοστολογούνται 
προσφέρονται ισότιμα σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου, στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα 
στοιχεία με βάση τα οποία διαμορφώνεται πρόταση προσδιορισμού του ύψους επιβολής ανταποδοτικών 
τελών και δικαιωμάτων στους υπόχρεους χρήστες των κοιμητηρίων του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022. 
Η Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων, ως εξής: 
 
1. Έσοδα – Έξοδα  : Υπηρεσιών Κοιμητηρίων του Δήμου Δέλτα. 
Με βάση την  ΚΥΑ με αριθ. οικ.55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26-7-2021 τεύχος Β'. «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022»., για την διαμόρφωση των 
συντελεστών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων έτους 2022 ,απαιτούνται στοιχεία των προϋπολογισμών ετών 
2020 και 2021, όπως και εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους 2021, αλλά και τα στοιχεία του 
ψηφισθέντος προϋπολογισμού έτους 2022. 
 
Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2. 
1.1 Ισχύοντα τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων 
 Σύμφωνα με την 507/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων 

του Δήμου Δέλτα,  είναι τα ακόλουθα: 
 
 
 Για τη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου : 
1. Δικαίωμα ταφής σε τάφους οκταετούς ταφής : 
 Α) Για δημότη - κάτοικο, ποσό 50,00 €.  
 Β) Για δημότη µη κάτοικο, ποσό 100,00 €. 
 Γ) Για κάτοικο µη δημότη, ποσό 150,00 €.  
 ∆) Για ετεροδημότη µη κάτοικο µε συγγενή α’ βαθμού δημότη µας, ποσό 300,00 €.  
 Ε) Για ετεροδημότη µη κάτοικο χωρίς συγγενή α’ βαθμού δημότη µας, ποσό 3.000,00 €.  
2. Δικαίωμα παραμονής νεκρών σε νεκροθαλάμους, 200,00 €. 
3. Δικαίωμα παράτασης της ταφής των νεκρών κατά δύο έτη, πέραν της οκταετίας, 50,00 €. 
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Για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού : 
α. Δικαίωμα εικοσαετούς ταφής για δημότες και µη κατοίκους Δήμου Αξιού, (οι οποίοι δεν χρεώνονταν το 
πάγιο τέλος των 10 ευρώ ετησίως) ενενήντα 90 €.  
β. Δικαίωμα δεκαετούς ταφής για «µη δημότες και µη κατοίκους» Δήμου Αξιού: 300 € 
γ. Άνοιγμα σκάμματος: 100 €  
δ. Τέλος ανακομιδής: 100 €  
ε. Ετήσιο τέλος φύλαξης οστών : 15 €  
Για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας : 
Καθορίζεται τέλος ταφής 29,34 ευρώ. 
 
Πίνακας 1: Έσοδα (απολογιστικά για το 2020 & το 1ο εξάμηνο του 2021 και εκτίμηση για το υπόλοιπο 
του 2021 και προϋπολογισμός 2022) (€) από τέλη και δικαιώματα υπηρεσιών κοιμητηρίων 
 

ΚΑ 
εσόδων 

Περιγραφή εσόδου Εισπράξεις 
2020 

Εισπράξεις 
ως 

30.6.2020 

Εισπράξεις 
ως 

30.6.2021 

Εκτίμηση 
εισπράξεων 

2021 

Προϋπολογισμό 
2022 

 
00.0412 

 
Δικαίωμα ενταφιασμού 

 
33.039,97 

 
15.876,08 

 
32.186,00 

 
35.000,00 

 
35.000,00 

 
00.5113.

018 

 
Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από 
έσοδα νεκροταφείων 

 
34.523,66 

 
34.523,66 

 
67.563,63 

 
67.563,63 

 
99.749,63 

       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

67.563,63 50.399,74 99.749,63 102.563,63 134.749,63 

 
Πίνακας 2: Έξοδα (πληρωμές 2020 & 1ου εξαμήνου 2020 και 2021 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του 
2021 και προϋπολογισμός 2022) (€) για παροχή υπηρεσιών κοιμητηρίων 
 

ΚΑ 
εξόδων 

Περιγραφή εξόδου Έξοδα 2020 Έξοδα έως 
30.6.2020 

Έξοδα έως 
30.6.2021 

Εκτίμηση 
εξόδων 
2021 

Προϋπολογισμό 
2022 

02.45.6 Έξοδα χρήσης (λειτουργικό 
κόστος υπηρεσιών 

κοιμητηρίων) 

0 0 0 0 31.800,00 

02.45.7 Επενδύσεις 0 0 0 0 102.900,00 
     0  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 0 0 0 0 134.700,00 
 
 
Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη: 
α.  τη νομοθεσία και τη νομολογία που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1 της παρούσας, 
β. την με αριθμό 1/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα με θέμα «Έγκριση  
προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου»,  
γ. την με αριθμό 2/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα με θέμα «Έγκριση 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου»,  
δ. το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων:  
α) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου Δέλτα, 
β) είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα για τη μερική ή ολική κάλυψη των δαπανών της συντήρησης 
και γενικά της λειτουργίας τους, και 
γ) δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών κοιμητηρίων, σύμφωνα με την Αρχή της ανταποδοτικότητας, 
δ. τον Κανονισμό λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δέλτα (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
284/2017), 
ε. Το υπ’ αριθ. Πρωτ: Δ/Υ .30-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Αστικής 
Κατάστασης & Ανθρωπίνου Δυναμικού. 
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ΜΗΝΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 2020 ΘΑΝΑΤΟΙ 2021 έως  
30/09/2021 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
Αξιός 6 7 
Εχέδωρος 26 34 
Χαλάστρα 11 9 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Αξιός 10 5 
Εχέδωρος 22 20 
Χαλάστρα 13 9 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
Αξιός 9 6 
Εχέδωρος 25 22 
Χαλάστρα 16 8 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Αξιός 8 12 
Εχέδωρος 32 31 
Χαλάστρα 9 13 
ΜΑΪΟΣ 
Αξιός 6 9 
Εχέδωρος 24 42 
Χαλάστρα 7 12 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
Αξιός 8 8 
Εχέδωρος 17 20 
Χαλάστρα 7 12 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
Αξιός 9 12 
Εχέδωρος 21 25 
Χαλάστρα 12 11 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Αξιός 7 9 
Εχέδωρος 17 19 
Χαλάστρα 10 14 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Αξιός 10 5 
Εχέδωρος 21 18 
Χαλάστρα 8 15 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
Αξιός 6  
Εχέδωρος 15  
Χαλάστρα 10  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Αξιός 12  
Εχέδωρος 29  
Χαλάστρα 21  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Αξιός 9  
Εχέδωρος 39  
Χαλάστρα 16  

 
ΣΎΝΟΛΟ ΑΞΙΟΥ 100 73 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 288 231 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 140 103 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 

 
528 

 
407 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θάνατοι μέχρι τις 30/9/20 ήταν 371 ενώ μέχρι τις 30/9/21 ήταν 407 (διαφορά 
36). 
Άρα η διαφορά, συνολικού αριθμού θανάτων του 2020 (δηλαδή 528+36=564) δηλαδή περίπου 570 
υπολογίζουμε για το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία 2020 και 2021. 
Προτεινόμενα Τέλη ενταφιασμού οικονομικού έτους 2022: 
Ο ενταφιασμός ή η εκταφή, πραγματοποιείται μετά από την καταβολή των επιβαλλομένων τελών, τα 
οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων καθαριότητας, εξωραϊσμού και συντήρησης των 
Κοιμητηρίων. Τα επιβαλλόμενα τέλη ταφής (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14-12-2011), για όλες τις Δημοτικές Ενότητες 
Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022, προτείνεται να καθοριστούν, ως εξής: 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ  
1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ Προτεινόμενο ΤΕΛΟΣ 
 Δικαίωμα ενταφιασμού οκταετούς (8) ταφής 62 € 
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ  
 Τέλος Παράτασης Ταφής μετά την οκταετία 

(8), για τα επόμενα δύο (2) έτη 62 € ανά έτος 

   
3. Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίων 50€ 

 
Ακολούθως η Πρόεδρος, πρότεινε στην Επιτροπή τον καθορισμό των Τελών ενταφιασμού στο ποσό των 
50 €, αντί των 62 € που προτείνει η Υπηρεσία, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης των δημοτών 
εξαιτίας της Covid-19. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής, ότι είμαστε σε διαδικασία 
επικαιροποίησης του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Δέλτα. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 
Προέδρου της, την υπ’ αριθ. 18129/16-9-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, την πρόταση της Προέδρου και την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α/62/2021) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Καθορίζει τα ανταποδοτικά τέλη κοιμητηρίων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022, ως εξής: 

 ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ  
1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ 
 Δικαίωμα ενταφιασμού οκταετούς (8) ταφής 50 € 
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ  
 Τέλος Παράτασης Ταφής μετά την οκταετία 

(8), για τα επόμενα δύο (2) έτη 50 € ανά έτος 

   
3. Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίων 50€ 

 
Ο ενταφιασμός ή η εκταφή, πραγματοποιείται μετά από την καταβολή των επιβαλλομένων τελών, τα 
οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων καθαριότητας, εξωραϊσμού και συντήρησης των 
Κοιμητηρίων. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 66 του Β.Δ. 24/9- 20/10/1958, 
όπως ισχύει, και της παραγράφου 6 του άρθρου 97 του Ν.3463/2006. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 378/2021.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 
 
                    ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
 

ΑΔΑ: Ω87ΖΩ9Ι-ΛΟΡ
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