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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 19:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.02.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 931 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

9/2021 
από το πρακτικό της 2ης/ 29.01.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 6ο : Καθορισμός τελών άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή 

πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση 

λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

 

Σήμερα Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 17:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

681/25.01.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική  27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος 

Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Σελίδα 2 από 5 

Θέμα 6ο : Καθορισμός τελών άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή 

πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση 

λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μελιβοίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας και στην θέση «Μέγα Λάκκος» μέχρι την Δεξαμενή πυρόσβεσης στο 

«Γκούτζιμπο» κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης συνολικού μήκους περίπου 5.500μ το οποίο θα 

εκμεταλλεύεται τα χειμέρια νερά (δηλαδή τα νερά πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου) και μόνο 

αυτά, του υδατορέματος «Μέγας Λάκκος» προκειμένου να γεμίζουν οι υπάρχουσες λιμνοδεξαμενές 

εκατέρωθεν του δικτύου για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3463/2006 

2. Το Β.Δ. 28-03/15-04 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνομίας των αρδευτικών 

υδάτων». 

3. Το Β.Δ. 24-09-/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων 

περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων». 

4. Το Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων». 

5. Το άρθρο 17 του Ν. 1080/80. 

6. Tο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010. 

7. Το Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010. 

8. Τις εγκυκλίους 49/2006 και 41/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών 

9. Την ΚΥΑ 146896/2014 ΦΕΚ (Β΄ 2878 & Β΄ 3142) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος 

τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων 

Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

και έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 79/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: «Τροποποίηση 

τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς», 

2. Την αριθμ. πρωτ. 3974/29-04-2015 Αίτηση για Άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της 

υδρομάστευσης πηγής - υδατορέματος στην θέση «Μέγας Λάκκος» της Κοινότητας Μελιβοίας του 

Δήμου Αγιάς  

3. Την αριθμ. 50/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: «Τροποποίηση της 

αριθμ. 78/2011 κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: 

«Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς», 

4. Την αριθμ. 17/2020 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου «Σύμφωνη γνώμη για την λειτουργία  και 

τον τρόπο άρδευσης του χειμέριου νερού στην θέση «Μέγας Λάκκος» της  Κοινότητας Μελιβοίας 

του Δήμου Αγιάς» 

5. Tην αριθμ. 150/2020 ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός τελών άρδευσης 

στο δίκτυο άρδευσης από το «Μέγας Λάκκος» μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης  στο Γκούτζιμπο για την 

εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα 

Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τα τέλη και τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω έργω ως κάτωθι: 

1. Θα λειτουργήσει δίκτυο άρδευσης από το «Μέγας Λάκκος» μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης  στο 

«Γκούτζιμπο» για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών 

άρδευσης . Δικαίωμα έχουν να γεμίζουν τις υπάρχουσες  λιμνοδεξαμενές οι αρδευτές και εφόσον 
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επαρκεί το νερό θα μπορούν να γεμίζουν και τυχόν  νέες δεξαμενές, χωρίς όμως ο Δήμος να έχει 

καμία ευθύνη σε περίπτωση μη επάρκειας νερού. 

2. Το δίκτυο έχει κατά μήκος βάνες-παροχές στις οποίες μπορούν να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

Είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε δικά τους δίκτυα αγωγών για την πλήρωση 

των δεξαμενών τα οποία δεν θα είναι μικρότερα από Φ63. Σημειώνεται ότι δε θα βγούνε νέες 

παροχές ούτε και με έξοδα των ενδιαφερομένων διότι διαταράσσετε η ομαλή λειτουργία του 

δικτύου. 

3. Δύναται να γεμίζουν δυο και τρεις μαζί αρδευτές τις λιμνοδεξαμενές τους άλλα είναι 

υποχρεωμένοι να καταμερίζουν μεταξύ τους το κόστος του αρδευτικού νερού σύμφωνα με τα 

κυβικά του καθενός  

4. Το κόστος του αρδευτικού νερού θα είναι 50,00€ /1000m3 το οποίο θα προπληρώνεται στην 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς προκειμένου να γεμίσουν τις λιμνοδεξαμενές και θα 

μετριέται από το κεντρικό υδρόμετρο του αγωγού. 

5. Κατά άλλα ισχύουν οι αριθμ. 79/2013 και 50/2018 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δ. Αγιάς.  

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Από τη λήψη της απόφασης – εισήγησης 

της Οικονομικής Επιτροπής και μέχρι σήμερα έγιναν αρκετές συζητήσεις για το θέμα. Μίλησα με τον Πρόεδρο 

και τους Συμβούλους της Κοινότητας Μελιβοίας, αλλά και με τους κατοίκους της Μελιβοίας από τους οποίους 

μου έγιναν πολλά παράπονα για το κόστος. Για το λόγο αυτό θα πρότεινα το τέλος να πάει στα 30,00€ 

/1000m3. Θα επιμηκύνουμε λίγο το χρόνο απόσβεσης του έργου, αλλά θα εξασφαλίζουμε το ανταποδοτικό για 

τυχόν ζημιές ή συντηρήσεις». 

 

Ο Δημήτριος Κορδίλας, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Συμφωνούμε με τη μείωση. Πραγματικά ενόχλησαν κι εμένα πολλοί άνθρωποι της 

Κοινότητας Μελιβοίας».  

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Παρά την πρόταση του Δημάρχου για μείωση από τα 50€ στα 30€ /1000 m3 θεωρώ ότι το 

τέλος είναι πολύ υψηλό. Το νερό εξασφαλίζεται από τη ροή. Είναι ένα φυσικό αγαθό που δεν ανήκει σε 

κανένα. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο. Τα έργα συντήρησης θα έπρεπε να καλύπτονται 

από τον Κρατικό προϋπολογισμό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα είναι πολύ μικρά. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει 

αυτή η χρέωση, ειδικά εάν θέλουμε να κρατήσουμε και τον κόσμο στην περιοχή μας. Εάν θέλετε να βάλετε 

τέλος θα πρότεινα τουλάχιστον μονοψήφιο νούμερο που θα καλύπτει τις τυχόν επισκευές ή συντηρήσεις. 

Αλλιώς θα καταψηφίσουμε».  

 

Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κρανιώτης, είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν διαφωνώ με την αλλαγή στην 

εισήγηση. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι το τέλος θα λειτουργήσει και ως ένας μηχανισμός 

ασφαλείας. Οι δεξαμενές που έχουμε μετρήσει είναι πάρα πολλές που δεν μπορούμε όλες να τις γεμίσουμε μ’ 

αυτό το νερό. Ένα μέρος απ’ αυτές τις δεξαμενές οι παραγωγοί τις γεμίζουν από δικά τους νερά ή τις 

μεταφέρουν νερό από κάποια άλλα σημεία. Αυτοί δεν θα μα ζητήσουν νερό. Εάν μηδενίσουμε το τέλος και μας 

ζητήσουν κι αυτοί οι παραγωγοί να γεμίζουν τις δεξαμενές τους τότε δεν θα μπορούμε να τους 

εξυπηρετήσουμε. Οπότε και με την πρόταση του Δημάρχου για χαμηλότερο τέλος θεωρώ ότι πρέπει να το 

ψηφίσουμε ομόφωνα».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- την πρόταση αλλαγής ως προς το ύψος του τέλους που προτάθηκε από το Δήμαρχο Αγιάς και έγινε 

δεκτή από το Σώμα, 

- τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 (Α΄ 46'): «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (Α΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. », 

- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-03/15-04 1957 (Α΄ 60): «Περί της αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων», 

- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 24-09-/1958 (Α΄ 71): «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον νόμου 

των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και 

κοινοτήτων», 

- την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 (Β΄31): «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 

Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- την ΚΥΑ 146896/2014 ΦΕΚ (Β΄ 2878 & Β΄ 3142) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος 

τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την εγκύκλιο 49/62650/23.11.2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων 

δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών κλπ», 

- την 41/12243/14.06.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ 

βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)», 

- την αριθμ. 79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 50/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 

Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 150/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Εισήγηση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης 

στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης  στο Γκούτζιμπο για την 

εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα 

Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας με θέμα: «Σύμφωνη 

γνώμη για την λειτουργία  και τον τρόπο άρδευσης του χειμέριου νερού στην θέση Μέγας Λάκκος της  

Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς», 

- την απουσία του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε την επιβολή τέλους άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το «Μέγα Λάκκο» μέχρι τη δεξαμενή 

πυρόσβεσης στο «Γκούτζιμπο» για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση 

λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, ως εξής: 

 

1. Το κόστος του αρδευτικού νερού θα είναι 30,00€ /1000m3 το οποίο θα προπληρώνεται στην 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς προκειμένου να γεμίσουν τις λιμνοδεξαμενές και θα μετριέται 

από το κεντρικό υδρόμετρο του αγωγού. 
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2. Θα λειτουργήσει δίκτυο άρδευσης από το «Μέγα Λάκκο» μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο 

«Γκούτζιμπο» για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών 

άρδευσης. Δικαίωμα έχουν να γεμίζουν τις υπάρχουσες  λιμνοδεξαμενές οι αρδευτές και εφόσον 

επαρκεί το νερό θα μπορούν να γεμίζουν και τυχόν νέες δεξαμενές, χωρίς όμως ο Δήμος να έχει καμία 

ευθύνη σε περίπτωση μη επάρκειας νερού. 

 

3. Το δίκτυο έχει κατά μήκος βάνες - παροχές στις οποίες μπορούν να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι 

υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε δικά τους δίκτυα αγωγών για την πλήρωση των 

δεξαμενών τα οποία δεν θα είναι μικρότερα από Φ63. Σημειώνεται ότι δε θα βγουν νέες παροχές ούτε 

και με έξοδα των ενδιαφερομένων διότι διαταράσσετε η ομαλή λειτουργία του δικτύου. 

 

4. Δύναται να γεμίζουν δυο και τρεις μαζί αρδευτές τις λιμνοδεξαμενές τους άλλα είναι υποχρεωμένοι να 

καταμερίζουν μεταξύ τους το κόστος του αρδευτικού νερού σύμφωνα με τα κυβικά του καθενός  

 

5. Κατά άλλα ισχύουν οι αριθμ.79/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-ΙΩΤ) και 50/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ) 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», Ιωάννης Κασίδας 

(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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