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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Στην Κίσσαμο, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κισάμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής Δήμου Κισάμου, ύστερα από την 17162/8-12-2011 πρόσκληση του Προέ-

δρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.

3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατζουράκης Νικόλαος Πρόεδρος

2. Κουκουράκης Κωνσταντίνος Αντι-

πρόεδρος

1. Κελαϊδής Ιωάννης

3. Μουντάκης Μιχαήλ του Δημ.

4. Τουλουπάκης Θεόδωρος

5. Χαραλαμπάκης Παναγιώτης

6. Χορευτάκη Στεφανία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Φουντουλάκη Αλέξη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 72 &1, περίπτω-

ση ια) και του άρθρου 73 &1 περίπτωση Βv) του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου

79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Εποµένως, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης

του ∆ήµου Κισσάμου, κατά το άρθρο 79 &1, περίπτωση δ3, που ορίζει ότι: «οι Δηµοτικές

και Κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονι-

στικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες καθορίζουν τους ό-

ρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρ-

δευσης και αποχέτευσης».



Στην συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για το Σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης, το

οποίο πρέπει να καταρτίσει και να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση, η Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κισσάμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, έλαβε υπόψη του

την ανάγκη κατάρτισης Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου, έλαβε υπόψη του όλες

τις παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του

∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη

λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου μας.

Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο του κανονισμού για τη λειτουργία

των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου μας, όπως παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των

καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση

δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Κώδικα (Ν 3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νό-

μου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

Του άρθρου 75 του Ν 3463/2006.

Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 “Περί των προσόδων των Δή-

μων και Κοινοτήτων”.

Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 “Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις του Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 “Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των

Δήμων και Κοινοτήτων” και του ΠΔ 923/77 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του

από 17/5-15/6/1959 Β.Δ.”.



Του Ν 1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Των Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν 2946/2001.

Άρθρο 3
Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανε-

ξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και το-

ποθέτησης.

Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής μετά από τον

υδρομετρητή, με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία

των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 4
Προτεραιότητες υδροδότησης

Όπου υπάρχει κοινό δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης με απόλυτη προτεραιότητα ικα-

νοποιούνται οι ανάγκες υδροδότησης οικιών και επαγγελματικών χώρων, ποιμνιοστασίων,

στάβλων και τέλος η άρδευση καλλιεργειών.

Άρθρο 5
Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης - Δικαιολογητικά

1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δη-

μοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση ενδιαφερόμενου που θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, το είδος

και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή επαγγελμα-

τικές ανάγκες κ.λ.π.).

β) Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου ότι «έλαβε γνώση των όρων του παρόντος

κανονισμού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα».

2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων

οικισμών και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,

υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός των παραπάνω, υπεύθυνη δήλωση ότι ανα-

λαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα,

ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και το ύψος

της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, ως προσαυξημένα τέλη σύνδεσης.



3 Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό

δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

4. Επιτρέπεται η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης σε ακίνητα για υδροδότηση κοτε-

τσιών, στάβλων, γκαράζ, με περιορισμό της κατανάλωσης έως τα 60 (εξήντα) Μ3 ανά εξά-

μηνο.

Άρθρο 6
Δικαίωμα σύνδεσης

Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερό-

μενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο τέλος σύνδεσης.

Η σύνδεση θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μονάχα αν δεν ο-

φείλει άλλα τέλη (δημοτική ενημερότητα).

Άρθρο 7
Εργασίες σύνδεσης-Διατομές παροχών

1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό

δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από το Δήμο.

2. Καθορίζονται μέγιστες διατομές παροχών ως εξής:

α) Οικιακής κατανάλωσης ½΄΄

β) Επαγγελματικής κατανάλωσης 1΄΄ (ανάλογα το μέγεθος και το είδος αυτής).

Παροχές μεγαλύτερες των ως άνω οριζόμενων επιτρέπονται ύστερα από απόφαση

του Δ.Σ.

Άρθρο 8
Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης

1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου

ύδρευσης γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις

οικονομικές του δυνατότητες.

2. Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που

δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, γίνεται από τους καταναλωτές.

Άρθρο 9
Περίοδοι μέτρησης

Οι ενδείξεις των υδρομετρητών θα καταγράφονται δύο φορές το έτος. Η πρώτη πε-

ρίοδος αφορά κατανάλωση μέχρι και την 30η Ιουνίου κάθε έτους και η δεύτερη περίοδος

μέχρι τέλος του έτους.



Σύμφωνα με την κατανάλωση που θα προκύπτει σε m3 και τις αποφάσεις περί επι-

βολής - αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης θα γίνεται η βεβαίωση και είσπραξη αυτών από

την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 10
Τέλη

Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται για να κα-

λύψουν : α) Τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας αντλιοστασίων και του

δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) Τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων

.Γι αυτό επιβάλει τα παρακάτω τέλη. Oι συντελεστές αυτών θα καθορισθούν με απόφαση

του Δημοτικού Συμβούλιου ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

1. Πάγιο τέλος ανά περίοδο μέτρησης.

2. Τέλος χρήσης ύδρευσης, το τέλος αυτό χρεώνεται στην κατανάλωση ανά 1m3

νερού. Για επαγγελματική κατανάλωση θα υπάρχει διαφορετικό τιμολόγιο.

Στην Δημοτική Ενότητα Κισσάμου και στις Τοπικές Κοινότητες που επιβάλλεται πε-

ριορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο θα ορίζεται κλιμακωτή χρέωση κατά περί-

πτωση.

3. Τέλος σύνδεσης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανάλογα της διατομής του υδρομετρη-

τή.

4. Τέλος αντικατάστασης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανάλογα της διατομής του υδρο-

μετρητή.

5.Τέλος διακοπής - επανασύνδεσης, το τέλος αυτό χρεώνεται ανά υδρομετρητή.

Το πάγιο τέλος και τα τέλη χρήσης θα εισπράττονται μαζί, με σύνταξη βεβαιωτικού

κατάλογου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Τα υπόλοιπα τέλη θα εισπράττονται με σύνταξη οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος

ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή.

Άρθρο 11
Διαδοχή καταναλωτή

Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υπο-

χρεούται να ενημερώσει το Δήμο για τη μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να

εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Εάν

κατά το χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επανασυνδέεται πριν

εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις καταναλωτών

Οι υποχρεώσεις των καταναλωτών είναι οι παρακάτω:



Να μην παραβιάζουν τις μολύβδινες ασφάλειες των υδρομετρητών και να ενημερώ-

νουν αμέσως το Δήμο για τυχόν καταστροφή τους.

Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή να ενημερώνουν αμέσως το Δήμο.

Να προβαίνουν στην άμεση αποκατάσταση βλάβης του δικτύου μετά τον υδρομε-

τρητή.

Να δηλώνουν κάθε μεταβολή που αφορά αλλαγή στοιχείων του καταναλωτή, μετα-

βίβασης κυριότητας, επικαρπίας κτλ, αφού προκαταβάλλουν τυχόν οφειλές, που προέρχο-

νται από τον αντίστοιχο υδρομετρητή.

Άρθρο 13
Διακοπές υδροδότησης

1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύ-

ρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κλπ.).

γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.

2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δή-

μου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδε-

χομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

Άρθρο 14
Υγειονομικός έλεγχος του νερού

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατά-

ξεις.

Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου

της ποιότητας του νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Άρθρο 15
Υδρομετρητές

1. Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα κ.λ.π.) γίνεται

ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο.

2. Τα υδρόμετρα χορηγούνται στους καταναλωτές και τοποθετούνται από το Δήμο.



3. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής.

Άρθρο 16
Χώρος Υδρομετρητών

1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής, ενιαίο

για πολυκατοικίες, που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύου-

σας πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προ-

σπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

2. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκατα-

στάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα

και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση

του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις

ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

Άρθρο 17
Έλεγχος - Επισκευή και Συντήρηση Υδρομέτρων

1. Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων ανήκει στο Δήμο, ο οποίος

επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση των καταναλωτών.

2. Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη

συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις

εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.

Άρθρο 18
Αντικατάσταση

Οι υδρομετρητές αντικαθίστανται από το Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρό-

νιας χρήσης ή παρουσιάσουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη, αφού προκαταβάλουν οι υπόχρεοι

τα οριζόμενα τέλη αντικατάστασης.

Άρθρο 19
Πρόστιμα

1. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των λογαριασμών εντός της προβλεπόμενης προ-

θεσμίας συνεπάγεται: Η μετά από ειδοποίηση από το Δήμο διακοπή της παροχής υδροδό-

τησης. Η επανασύνδεση θα γίνεται μετά την εξόφληση των λογαριασμών και την καταβολή

τελών επανασύνδεσης.

2. Σε περίπτωση επανασύνδεσης της υδροδότησης που διακόπηκε, είτε για παρά-

βαση των διατάξεων του Κανονισμού, είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλ-

λεται από τον υδρολήπτη το καθοριζόμενο τέλος επανασύνδεσης και εξοφλείται ή ρυθμίζε-



ται ταυτόχρονα το ολικό χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της

παροχής.

3. Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης υδρομετρητή με τα δίκτυα, θα διακόπτεται

από τον υδρονομέα και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρόστιμο 100.00 €

και τέλος χρήσης στον αμέσως επόμενο βεβαιωτικό κατάλογο, σύμφωνα με την καταμέ-

τρηση.

4. Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης χωρίς υδρομετρητή με τα δίκτυα, θα διακό-

πτεται από τον υδρονομέα και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρόστιμο

250.00 € και τέλος χρήσης στον αμέσως επόμενο βεβαιωτικό κατάλογο, σύμφωνα  με την

κατ’ εκτίμηση κατανάλωση.

5. Σε περίπτωση υδροδότησης μέσω χαλασμένου υδρομετρητή ύστερα από ενημέ-

ρωση του καταναλωτή ή από έλεγχο του υδρονομέα, θα επιβάλλεται τέλος χρήσης τουλά-

χιστον ίσο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, εφόσον υπάρχουν στοιχεία

μέτρησης.

6. Σε περίπτωση παραβίασης υδρομετρητή με αποτέλεσμα να εμφανίζει μικρότερη

ένδειξη του προηγούμενου ελέγχου θα επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρό-

στιμο 250.00 € και τέλος χρήσης διπλάσιο της αντίστοιχης περιόδου εφόσον υπάρχουν

στοιχεία μέτρησης.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία μέτρησης θα επιβάλλονται 120 m3

ανά περίοδο μέτρησης

7. Ζημιές που προξενούνται από οποιοδήποτε στο δίκτυο ύδρευσης επισκευάζονται

μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα, σε αυτόν που την προξένησε ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης προσαυ-

ξημένο κατά 100,00 €.

Σε περίπτωση που η ζημιά προξενηθεί από ανάδοχο εργολάβο κατά την εκτέλεση

έργου, εργασίας κλπ του Δήμου, θα επισκευάζεται από τον ανάδοχο εργολάβο με επίβλε-

ψη του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20
Κυρώσεις

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με

το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 21
Έναρξη Κανονισμού – Δημοσίευση



O κανονισμός αυτός θα ισχύει από 01-01-2012 μέχρι τροποποιήσεως του και

πρέπει να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 79 & το άρ-

θρο 284 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 4 του Ν.3861/2010.

………………………………………………………………………………………………………....
Αφού εξαντληθήκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

           ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


