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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 09.08.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 64/2021 

Θζμα 4ο: Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων.  

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Αυγοφςτου του ζτουσ 2021 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 5973/05.08.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 22 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Περρισ Νικόλαοσ  

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Μπιτςάκου Αςπαςία  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      (δεν προςήλθαν αν και 
                 8.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                     προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 09.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 12.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, Προςιλκε ςτο 1ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                 14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                 15.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ  
                 16.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 17.  Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 18. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 20. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ, Αποχϊρθςε ςτο 4 κζμα θμ. διάταξθσ  
                 21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ, Αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                 22. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ, Προςιλκε ςτο 2ο κζμα θμ. διάταξθσ  
                  και αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα θμ. διάταξθσ  
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κ.κ.  
1. Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου       

2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ -  Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ 
  

     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων 

δικθγόρων»  και το λόγο πιρε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Σρωγάδθσ ο οποίοσ είπε τα εξισ :  

φμφωνα με το άρκρο 281 Ν. 3463/2006 «Αμοιβι πλθρεξοφςιων δικθγόρων», οι πλθρεξοφςιοι 

δικθγόροι, που διορίηονται από Διμο ι Κοινότθτα αμείβονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων που ιςχφουν κάκε φορά.  Η αμοιβι τουσ μπορεί να ελαττωκεί, με 

απόφαςθ του δικαςτθρίου που δικάηει πίνακα αμοιβϊν τουσ ζωσ το πενιντα τοισ εκατό (50%), των 

κατϊτατων ορίων που ορίηονται ςτον Κϊδικα, φςτερα από τθν εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που ζχει διορίςει το δικθγόρο.  

Για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι αντιμετϊπιςθ νομικϊν ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία 

ι ςπουδαιότθτα και απαιτοφν εξειδικευμζνθ νομικι γνϊςθ ι εμπειρία, θ αμοιβι του δικθγόρου 

κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατά παρζκκλιςθ των προθγοφμενων 

παραγράφων. Η ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν 

τουσ.   

   

τθ ςυνζχεια ζκεςε υπόψθ των υμβοφλων τισ  περιπτϊςεισ που καλείται να ψθφίςει το Δθμοτικό 

υμβοφλιο, ωσ εξισ :  

1. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 323/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΜΠΕΚΙΑΡΘ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ (Α.Μ. 463), ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, 

προκειμζνου να υποςτθρίξει τα ςυμφζροντα του Διμου, ενϊπιον του Μονομελοφσ Διοικθτικοφ 

Πρωτοδικείου Κορίνκου, όπου κα εκδικαςκεί θ αγωγι τθσ ΑΕ Ε. Α.Ε. ΠΕΡ. Λ ΚΑΙ Ε. κατά του Διμου 

Βζλου Βόχασ, με τθν παράςταςι τθσ ςτθν οριςκείςα δικάςιμο τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2020 ι ςε 

οποιαδιποτε μετϋ αναβολι ι ματαίωςθ τοιαφτθ, κακϊσ και για τθν διενζργεια όλων των 

αναγκαίων διαδικαςιϊν πράξεων και οποιαςδιποτε παρζμβαςθσ υπζρ του Διμου, μζχρι να 

τελεςιδικιςει θ εν λόγω υπόκεςθ.  Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των  79,36 Ευρω 

με ΦΠΑ. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 195/27-07-2021. 

2. φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 88/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου 

Βόχασ ορίςτθκε θ κ. ΜΠΕΚΙΑΡΘ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ (Α.Μ. 463) ωσ πλθρεξοφςια δικθγόροσ, 

προκειμζνου να εκπροςωπιςει τα ςυμφζροντα του Διμου και να παραςτεί ςτισ 22 Μαΐου 2018 

θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ. ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Κορίνκου, θμερομθνία επικφρωςθσ 

του προδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ςυηιτθςθσ τθσ προςωρινισ διαταγισ τθσ αίτθςθσ (διαδικαςία 
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εκοφςιασ δικαιοδοςίασ) του Γ. Α. κατά του Διμου, κακϊσ και ςτθν κανονικι ςυηιτθςθ τθσ 

ανωτζρω αίτθςθσ θ οποία ζχει οριςκεί θ 12θ Μαΐου 2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09.00 π.μ. και ο 

οποίοσ κα υποςτθρίξει τα ςυμφζροντα του Διμου και κα προβεί ςε όλεσ τισ ςχετικζσ ενζργειεσ 

που κα κρικοφν απαραίτθτεσ. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των  110,36 Ευρω με 

ΦΠΑ. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 195/27-07-2021 

3. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 180/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε θ κ. ΣΑΤΡΟΤΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΤΝΙΩΣΘ με γραφείο ςτθν Κόρινκο, για τθν νομικι διερεφνθςθ 

και τθ ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ  επί τθσ με αρικμ. πρωτ. 2809/2021 αίτθςθw τθσ κ. .Π. , που αφορά 

δυο ακίνθτα – κλθροδοτιματα του κ. Κ. Λ. προσ τον Διμου Βζλου Βόχασ και θ οποία κα προβεί 

ςτον ζλεγχο όλων των ςτοιχείων, κακϊσ και ςτθ διαδικαςία που κα πρζπει να ακολουκθκεί από το 

Διμο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποδοχισ κλθροδοτθμάτων. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο 

ποςό των 320,00 Ευρω. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 191/21-07-2021.  

4. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 175/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε θ κ. ΣΑΤΡΟΤΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΤΝΙΩΣΘ με γραφείο ςτθν Κόρινκο, για τθν νομικι διερεφνθςθ 

και τθ ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ  επί τθσ με αρικμ. πρωτ. 4466/18-06-2021 αίτθςθ του κ. Κ.Ι. , με τθν 

οποία αιτείται τον εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό για αποηθμίωςθ φκορϊν – ηθμιϊν οχιματοσ 

ιδιοκτθςίασ του, από το Διμο, λόγω κακοτεχνίασ του οδοςτρϊματοσ. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου 

ανζρχεται ςτο ποςό των 240,00 Ευρω. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 179/12-07-2021.  

5. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 174/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε θ κ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ με γραφείο ςτθν Κόρινκο, προκειμζνου να εκπροςωπιςει τα 

ςυμφζροντα του Διμου, με τθν παράςταςι τθσ ςτθ δικάςιμο ςτισ 16-12-2021 ενϊπιον του 

Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου, που ζχει οριςκεί, για τθ ςυηιτθςθ τθσ με αρικ. 

καταχ. ΠΡ 80/2019 προςφυγισ του Διμου Βζλου Βόχασ κατά τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου και 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ι ςε οποιαδιποτε μετϋ αναβολι ι ματαίωςθ τοιαφτθσ, κακϊσ και για τθ 

διενζργεια όλων των αναγκαίων διαδικαςτικϊν πράξεων μζχρι να τελεςιδικιςει θ εν λόγω 

υπόκεςθ. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ. Απόφαςθ 

ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 174/05-07-2021.  

6. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 129/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε θ κ. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ με γραφείο ςτθν Κόρινκο, για τθν άςκθςθ ενδικου βοθκιματοσ, 

ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου, προκειμζνου να εκπροςωπιςει τα ςυμφζροντα του Διμου, 

με τθν κατάκεςθ προτάςεων, κακϊσ και με τθν παράςταςι τθσ ςτθ δικάςιμο, όταν οριςκεί, για τθν 

ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ι ςε οποιαδιποτε μετϋ αναβολι ι ματαίωςθ τοιαφτθσ, κακϊσ και για τθν 

διενζργεια όλων των αναγκαίων διαδικαςτικϊν πράξεων, μζχρι να τελεςιδικθςει θ εν λόγω 

υπόκεςθ. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 640,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ. Απόφαςθ 

ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 183/13-07-2021.  

7. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 188/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε θ κ. ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ με γραφείο ςτθν Κόρινκο, προκειμζνου να διερευνιςει το 

ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εδαφικισ λωρίδασ, που αποτυπϊνεται ωσ «χαντάκι απορροισ ομβρίων» 
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και για τθν ολοκλιρωςθ όλων των ενεργειϊν που κα απαιτθκοφν για τθ διαδικαςία καταχϊρθςθσ 

ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί πωσ είναι ιδιοκτθςία του Διμου, 

ςφμφωνα και με τθν υπϋ αρικμ. 857/2021 αίτθςθ του κ. Θ.Ρ.  Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται 

ςτο ποςό των 160,00 Ευρω πλζον ΦΠΑ. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 173/05-07-2021.  

8. φμφωνα με υπϋ αρικμ. 155/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί οριςμοφ δικθγόρου 

ορίςτθκε ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟΤ με γραφείο ςτο Βραχάτι, για τθν νομικι υποςτιριξθ του κ. 

Παπακυριάκου Αννίβα Δθμάρχου Βζλου Βόχασ και ςυγκεκριμζνα για τθ ςφνταξθ εγγράφων 

εξθγιςεων ςε ποινικι υπόκεςθ, θ οποία βρίςκεται ςτο ςτάδιο προκαταρκτικισ εξζταςθσ ενϊπιον 

του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ Βζλου Βόχασ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρκμ. Α 2020/5022 Παραγγελία τθσ 

κ. Ειςαγγελζωσ Πλθμμελειοδικϊν Κορίνκου. Η αμοιβι τθσ δικθγόρου ανζρχεται ςτο ποςό των 

400,00 Ευρω. Απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ Α/Α 156/24-06-2021.  

τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Μ. Λιάκοσ και είπε ότι όςο θ Δθμοτικι Αρχι 
κακυςτερεί εντζχνωσ τθν πρόςλθψθ δικθγόρου ςτο Διμο κα ψθφίηει αρνθτικά για τζτοιου είδουσ 
κζματα, χωρίσ να ζχει κάτι προςωπικό με τουσ δικθγόρουσ που ορίηονται από το Διμο. 
Με τθν άποψθ του κ. Λιάκου ςυμφϊνθςαν και οι κ.κ. Δθμοτικοί φμβουλοι  Ν. Ραχανιϊτθσ και Π. 
Πανταηισ. 
Ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ 
αποχϊρθςε από τθν τθλεδιάςκεψθ ςτθν ψιφιςθ των περιπτϊςεων 1 και 2 τθσ δικθγόρου 
Μπεκιάρθ Κων/νασ λόγω προςωπικοφ κωλφματοσ και επανιλκε αμζςωσ μετά για τθν ψθφοφορία 
των υπολοίπων.  
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ  

Για τισ περιπτώςεισ 1 και 2   
Με 15 ΨΗΦΟΤ ΤΠΕΡ- 

1 ΨΗΦΟ ΚΑΣΑ του κ. Λιάκου Μ.  
2 ΛΕΤΚΑ των κ.κ. Ραχανιϊτθ Ν., Πανταηι Π., 

 

Για τισ περιπτώςεισ 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Με 16 ΨΗΦΟΤ ΤΠΕΡ- 

1 ΨΗΦΟ ΚΑΣΑ του κ. Λιάκου Μ.  
2 ΛΕΤΚΑ των κ.κ. Ραχανιϊτθ Ν., Πανταηι Π., 

 
 
 

Εγκρίνει τισ αμοιβζσ των παρακάτω δικθγόρων που ζχουν οριςτεί με Αποφάςεισ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου Βόχασ, όπωσ λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ 
τθσ παροφςασ απόφαςθσ ωσ κάτωκι :   
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  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΚΘΓΟΡΟΤ ΑΠΟΦΑΘ ΟΡΙΜΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

ΠΟΟ ΑΜΟΙΒΘ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΜΠΕΚΙΑΡΘ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 323/2020 79,36 € 

2. ΜΠΕΚΙΑΡΘ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 88/2018 110,36 € 

3. ΣΑΤΡΟΤΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΤΝΙΩΣΘ 180/2021 320,00 € 

4. ΣΑΤΡΟΤΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΤΝΙΩΣΘ 175/2021 240,00 € 

5. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 174/2021 198,40 € 

6. ΔΑΡΕΙΩΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 129/2021 793,60 € 

7. ΜΟΤΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ 188/2021 198,40 € 

8. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 155/2021 400,00 € 

Οι ανωτζρω δαπάνεσ κα βαρφνουν τθν πίςτωςθ του Κ.Α. 0-6111.03 του προχπολογιςμοφ ζτουσ 
2021 με τίτλο «Αμοιβζσ νομικϊν για διάφορα κζματα εκτόσ παραςτάςεων ». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 64/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  
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