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ης
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τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 19
ο
 :  Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

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. Βαλάρης Γεώργιος
1
 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Καψάλης Βασίλειος
2
 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
3
 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος  

  

  

  

                                                 
1 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Απόντες 

 

17. Αργύρης Νικόλαος 18. Βόγιας Δημήτριος 

19. Γιάνναρος Γεώργιος 20. Καλαγιάς Γρηγόριος
4
 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς 

Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος 

(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος 

και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 19
ο
 :  Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή 

εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι 

κληρονόμοι τους  αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν 

καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  κανένα αποτέλεσμα επί 

τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες 

δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  προσπάθειες, που έγιναν 

επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν  αποτέλεσμα, και δ) 

Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών 

φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο 

ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε 

λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλιο». 

                                                 
4 Απέστειλε (με email) στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας αναφέροντας τους 

λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση.  
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Σε εφαρμογή των ανωτέρω σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 

 

Α. Αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών στους χρηματικούς 

καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα ή έγινε διπλή χρέωση ή έγινε λάθος 

χρέωση λόγω συνωνυμίας. 
1. Σακοράφας Χρήστος Αθανασίου ζητά με αίτησή του να γίνει μέτρηση της οικίας του 

η οποία ισχυρίζεται ότι είναι 33 τ.μ. και τα χρεώνεται στην ΔΕΗ. Η Οικ. Υπ/σία του 

έστειλε Ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και υπάρχει στέρηση 

φορολογικής ενημερότητας, για οφειλές από τέλη καθαριότητας & 

Ηλεκτρ/σμού Σωτηρίτσας από το 2004 έως το 2011 με τις παρακάτω χρεώσεις: 

Χ.Κ. 495/2013 ποσό 48,00 ευρώ για το έτος 2004 

Χ.Κ. 512/2013 ποσό 48,00 ευρώ για το έτος 2005 

Χ.Κ. 487/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2007 

Χ.Κ. 515/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2008 

Χ.Κ. 506/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2009 

Χ.Κ. 510/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2010 

Χ.Κ. 490/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2011 

Μετά από αυτοψία της Τ/Υ του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ισόγεια 

οικία εμβαδού 34,07 τ.μ. με υπόγειο ίσης επιφάνειας 34,07 τ.μ. το οποίο φαίνεται 

άδειο και επικοινωνεί με μεταλλική σκάλα με τον χώρο του ισογείου. Ωστόσο οι 

λογαριασμοί ΔΕΗ που προσκομίζει για τα έτη 2004 και 2005 δεν εμφανίζουν 

χρέωση τ.μ. Η χρέωση με 33 τ.μ. εμφανίζεται  από το 2006 και στο εξής, οπότε και 

θα γίνει η διαγραφή των οφειλόμενων ποσών. Συγκεκριμένα να διαγραφούν τα 

εξής ποσά: 
Χ.Κ. 487/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2007  

Χ.Κ. 515/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2008 

Χ.Κ. 506/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2009 

Χ.Κ. 510/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2010 

Χ.Κ. 490/2013 ποσό 78,00 ευρώ για το έτος 2011 

Οι λοιπές οφειλές από το 2004 και 2005 πλέον των προσαυξήσεων, να εξοφληθούν 

στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γίνει άρση δέσμευσης της 

φορολογικής του ενημερότητας όπως προφορικά ζήτησε. 

2. Τσάπος Κων/νος Διομήδη. Ζητά διαγραφή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 

ποσό 30,00 ευρώ (Χ.Κ. 910/2013) διότι δεν έχει πια ζώα και εσφαλμένα χρεώθηκε. 

Έχει υποβάλλει Υ/Δ στα γραφεία του Δήμου μας ότι δεν έχει πια ζώα. 

3. Παπανδρέου Γεώργιος –Λάρισα Απεστάλη στον παραπάνω οφειλέτη ατομική 

ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη ύδρευσης Σωτηρίτσας από 1996-

2002 ποσό 367,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τις προσαυξήσεις) και 

επικαλείται ότι δεν έχει υπάρξει λογαριασμός που να μην πληρώθηκε από εκείνον, 

αρνείται να καταβάλει το παραπάνω ποσό και ζητά την διαγραφή του. Απορρίπτεται 

είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του και δεν κατατέθηκε σχετικό διπλότυπο είσπραξης. 

4. Μπέκου Κατίνα του Μιλτιάδη οφείλει τέλη ύδρευσης Στομίου από το 2000 έως το 

2010 ποσό 452,51 ευρώ πλέον προσαυξήσεις ποσό 358,91 ευρώ. Ζητά με αίτημά 

της  την διαγραφή των προσαυξήσεων επειδή δεν έχει πάρει ειδοποιήσεις. Ο 

ισχυρισμός της αιτούσας είναι αβάσιμος και άστοχος όταν άλλοι οφειλέτες για το 

ίδιο είδος εσόδου και έχουν πάρει ειδοποίηση και έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους.  

5. Ηλιάδης Αθανάσιος (Γεώργιος) Διαγραφή ποσού 787,40 ευρώ από ενοίκιο 

Οκτωβρίου 2012 (Χ.Κ.535/2012) και 787,40 ευρώ από ενοίκιο Νοεμβρίου 2012 

(Χ.Κ.535/2012) διότι εισπράχθηκαν τα ενοίκια των αντίστοιχων μηνών οίκοθεν με 

τα αριθμ. 3163/5-11-2013 και 3474/30-11-2013 τριπλότυπα είσπραξης. Επίσης να 
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διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό 181,70 ευρώ (Χ.Κ.535/2012) η διαφορά που 

προκύπτει από την μείωση ενοικίου 20%. μηνός Δεκεμβρίου 2012 διότι από τον 

μήνα αυτό και για ένα χρόνο εφαρμόζεται η Απόφαση του Δ.Σ. 230/2012. 

 

Β. Διαγραφές σε τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων ετών 2010-2011 

διότι είτε εξοφλήθηκαν στον πρώην Δήμο Μελιβοίας και βεβαιώθηκαν ξανά ή έγινε 

εσφαλμένη εγγραφή. 

1. Τσιάρας Γεώργιος του Βασιλείου διαγραφή ποσού 157,37 ευρώ από τέλη 

παρεπιδημούντων έτους 2010 (X.K. 529/2013) διότι εξοφλήθηκε με το αριθμ 

1095/14-6-2011 τριπλότυπο είσπραξης. 

2. Λιντέρης Φίλιππας του Βασιλείου διαγραφή ποσού 944,06 ευρώ από τέλη 

ακαθαρίστων εσόδων 2% έτους 2006 (Χ.Κ. 531/2013) διότι εξοφλήθηκε στον 

πρώην Δήμο Μελιβοίας με το αριθμ  203/14-4-2010 διπλότυπο είσπραξης και 

εσφαλμένα βεβαιώθηκε.  

3. Κελεπούρης Νικόλαος (Δημήτριος) διαγραφή ποσού 112,00 ευρώ από τέλη ακαθ. 

εσόδων έτους 2010 (X.K. 529/2013) διότι εξοφλήθηκε με το αριθμ 320/21-2-2011 

τριπλότυπο είσπραξης. 

4. Κελεπούρη Παρασκευή –ΑΦΜ:045093336 διαγραφή ποσού 136,34 ευρώ από 

τέλη ακαθαρίστων εσόδων 0,5% (Χ.Κ. 529/2013) διότι εξοφλήθηκε στον πρώην 

Δήμο Μελιβοίας με τα αριθμ. 896/3-8-2010 και 1167/8-11-2010 διπλότυπα 

είσπραξης και εσφαλμένα βεβαιώθηκε. 

5. Γκαντόπουλος Ηλίας διαγραφή ποσού 42,10 ευρώ από τέλη παρεπιδημούντων 

έτους 2010 (X.K. 529/2013) διότι εξοφλήθηκε με το αριθμ 490/19-4-2011 

τριπλότυπο είσπραξης. 

6. Μπάτσικα Ν.-Καρακίτσος Φ. διαγραφή ποσού 500,90 ευρώ από τέλη ακαθ. 

εσόδων έτους 2010 (X.K. 529/2013) διότι εξοφλήθηκε με το αριθμ 3440/5-10-2011 

τριπλότυπο είσπραξης. 

 

Γ. Διορθώσεις σε χρεώσεις τελών χρήσης κοιμητηρίου ΔΕ Αγιάς ετών 2011-2012 

όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω:  

1. Αργυρούδης Εμμανουήλ (Πασχάλης)–διαγραφή διατήρησης απλού τάφου ετών 

2011-2012 στον Αετόλοφο ποσό 15,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε εσφαλμένα για 

διατήρηση απλού τάφου. Θα χρεωθεί για Οικογενειακό Τάφο το έτος 2013. 

2. Κερμελής Γεώργιος του Κων/νου - διαγραφή διατήρησης απλού τάφου ετών 2011-

2012 στο Γερακάρι ποσό 15,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε εσφαλμένα για 

διατήρηση απλού τάφου. 

3. Ζαφειρίου Κων/νος-Ανάβρα διαγραφή διατήρησης απλού τάφου ετών 2011-2012 

στην  Ανάβρα ποσό 15,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε εσφαλμένα- έγινε εκταφή. 

4. Τσιάρα Αικατερίνη Ευαγ. –διαγραφή Οικογενειακού τάφου έτους 2013 Αγιάς ποσό 

150,00 ευρώ (Χ.Κ. 915/2013), διότι εσφαλμένα χρεώθηκε (είχε δηλώσει το 2012 ότι 

δεν τον κρατά.). 

5. Πανάγου Κυριακή (Γεώργιος) διαγραφή τέλους διατήρησης απλού τάφου Ανάβρας 

έτους 2012, διότι έγινε εκταφή το ίδιο έτος (Χ.Κ. 903/2013) .Εξοφλήθη ήδη το έτος 

2011. 

6. Παφίλης Νικόλαος (Αντώνιος) διαγραφή διατήρησης απλού τάφου ετών 2011-

2012 στους Νερόμυλους ποσό 15,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε εσφαλμένα για δύο 

τάφους .Ο ένας τάφος που ορθά χρεώθηκε έχει ήδη εξοφληθεί. 

7. Κόκκαλη Παναγιώτα (συζ. Αθανασίου) διαγραφή διατήρησης απλού τάφου - 

Πρινιά έτους 2012 ποσό 15,00 ευρώ (Χ.Κ. 903/2013) διότι εσφαλμένα χρεώθηκε 

για δύο τάφους το 2012. 
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Δ. Αιτήματα που αφορούν στα τέλη άρδευσης και αποτελούν εισήγηση της 

Γεωτεχνικής Υπηρεσίας : 

1. Κρικώνης Κων/νος του Αποστόλου –Σκλήθρο ζητά διόρθωση τελών άρδευσης 

Σκλήθρου έτους 2012 ποσού 100,00 ευρώ. Με εισήγηση της Γεωτεχνικής 

Υπηρεσίας θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 80,00 ευρώ από τον Χ.Κ. 10/2013  και να 

παραμείνει 20,00 ευρώ για εξόφληση. 

2. Μακαντάσης Δημήτριος του Ιωάννη –Ομόλιο ζητά διόρθωση τελών άρδευσης 

Ομολίου 2012 ποσού 119,97 ευρώ. Με εισήγηση της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας θα 

πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 119,97 ευρώ από τον Χ.Κ. 897/2013 δεδομένου 

ότι έχει ήδη εξοφλήσει ποσό 289,94 ευρώ που αντιστοιχεί στις πραγματικές ώρες 

που πότισε, στις 4-6-2013. 

3. Τσιτσές Επαμεινώντας Γεωργ.-Ομόλιο ζητά διόρθωση τελών άρδευσης Ομολίου 

έτους 2012 ποσού 128,80 ευρώ. Με εισήγηση της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει 

να διαγραφεί ποσό 67,20 ευρώ από τον Χ.Κ.897/2013 και να παραμείνει ποσό 

61,60 ευρώ για εξόφληση. 

4. Μυλωνάς Γεώργιος Αστ. Να διαγραφεί ποσό 150,60 ευρώ από τον Χ.Κ. 24/2013 

από τέλη άρδευσης Στομίου 2012 διότι έγινε διπλή εγγραφή για το ίδιο είδος 

εσόδου, εσφαλμένα από την Οικονομική Υπηρεσία. 

5. Αλεξίου Αλέξανδρος του Αλεξ-Σκλήθρο Να διαγραφεί ποσό 75,00 ευρώ από 

σύνολο 100,00 ευρώ από τέλη Άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ. 10/2013) και 

να παραμείνει 25,00 ευρώ για εξόφληση. 

 

Ε. Διορθώσεις υπόχρεων διότι λόγω συνωνυμίας προέκυψε εσφαλμένη χρέωση. 

1. Χρεώθηκε για τέλος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2012, η Ρήγα 

Βασιλική –Σφακίων 5 Λάρισα ποσό 27,20 ευρώ ενώ θα πρέπει να διαγραφεί και να 

δημιουργηθεί νέος Χ.Κ. με υπόχρεο την Ρήγα Βασιλική Λορ. Μαβίλη 28 Λάρισα  

με το ίδιο ποσό. 

2. Χρεώθηκε στον οφειλέτη Μπαλογιάννη Γεώργιο –Μαρμαρίνη με ΑΦΜ: 

043553478 εσφαλμένα άρδευση Μεταξοχωρίου α’ περ.2011 ποσό 10,08 ευρώ (Χ.Κ. 

160/2013)  και Άρδευση Σωτηρίτσας β’ περίοδο 2011 (θέση Μετόχι) (ΧΚ 

192/2013) ποσό 78,75 ευρώ και Άρδευση Τ.Κ. Σωτηρίτσας έτους 2012- θέση 

Μετόχι (Χ.Κ. 20/2013) ποσό 125,00 ευρώ. Να γίνει διόρθωση στις εγγραφές ως 

εξής: Να παραμείνει στον παραπάνω οφειλέτη μόνο η εγγραφή  που αφορά ύδρευση 

Μαρμαρίνης 2010 και η Άρδευση Σωτηρίτσας β’ περίοδο 2011 (θέση Μετόχι) (ΧΚ 

192/2013), ποσό 78,75 ευρώ και Άρδευση Τ.Κ. Σωτηρίτσας έτους 2012- θέση 

Μετόχι (Χ.Κ. 20/2013) ποσό 125,00 ευρώ να μεταφερθεί στον οφειλέτη 

Μπαλογιάννη Γεώργιο του Κίμωνα –Δ/νση Σωτηρίτσα 40003 και η Άρδευση 

Μεταξοχωρίου α’ περ.2011 ποσό 10,08 ευρώ  να μεταφερθεί στην καρτέλα 

Μπαλογιάννης Γεώργιος (Δημήτριος) με δ/νση  Μεταξοχώρι 40003.  
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού, 

- τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, 

- τα αιτήματα των οφειλετών και 

- τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-Α1Π



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

Α. Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση τελών διότι η χρέωση στους βεβαιωτικούς – 

χρηματικούς καταλόγους έγινε εσφαλμένα, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα αιτήματα των φορολογούμενων, όπως αυτά 

καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-Α1Π


