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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 22 Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη σήμερα την 07η Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθ. 11552/03.12.2021 πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις
καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι έξι)(26), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους
Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία
αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΝΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Ανεξάρτητος)
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα
με την
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ψήφο τους)
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
15 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
16 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
19 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
25 Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
26 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)
Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
ης
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2021
ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη για την έκθεση απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών
Σταθμών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το άρθρο 34 του
Ν. 4807/2021.
Ο Πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση έθεσε υπόψη ως εισήγηση του 6ου θέματος την
αριθ. 45/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε και την από
26-11-2021 Έκθεση Απογραφής για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
« Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το τo άρθρο 34 του Ν.4807/21»
Σύμφωνα με:

Τo άρθρο 34 του Ν.4807/21 (ΦΕΚ 96/11-6-2021 Α΄) :
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 34
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών - Τροποποίηση του άρθρου 53
του ν. 4735/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αναφορικά με την καταληκτική προθεσμία διενέργειας
απογραφής της περιουσίας των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου,
αναφορικά με την καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης, τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών
1.Τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή, σε περίπτωση που
τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου δήμου υποχρεούνται μέχρι τις
31.12.2021 στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.
2.Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απόσπασμα
της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα,
καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του
β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή
κτηματολογικού γραφείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.».


Το άρθρο 203 του ΠΔ 410 /95 (Α΄231) όπως ισχύει :

Αρθρο 203
Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα
(Αρθρο 187 Π.Δ. 323/1989 - Αρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2130/1993 - Αρθρο 2 παρ. 12, 13, 14 Ν. 2307/95)
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1.Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται
στην εποπτεία τους. Ο περιφερειακός διευθυντής εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2.Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το
όνομα, ο σκοπός, η περιουσία, που τυχόν αφιερώνεται σ' αυτό και οι πόροι.
3.Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από
πέντε έως δέκα πέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος,
αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτούς. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι
και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το
σκοπό του νομικού προσώπου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του νομικού προσώπου
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου
διοικητικού συμβουλίου. Για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α').
4.Σκοπός των νομικών αυτών προσώπων είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας για την
καλύτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης (όπως π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης,
μουσείου, γυμναστηρίου, Θεάτρου, νεκροταφείου).
5.Οι διατάξεις των άρθρων 198, 199 και των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 200 εφαρμόζονται και στα νομικά
πρόσωπα αυτά.
Τα θέματα τα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που
ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.
6.Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων αυτού του άρθρου τα οποία έχουν συσταθεί με
οποιοδήποτε τρόπο και ανήκουν στο δήμο ή κοινότητα, σε ένα νομικό πρόσωπο γίνεται με πράξη του
περιφερειακού διευθυντή που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο νομικό
πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.
Οι Θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα μεταφέρονται
αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο.
Στις θέσεις αυτές με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την
οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση
από αυτό.
7.Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, καταργούνται με πράξη του
περιφερειακού διευθυντή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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8.Στον πρόεδρο και στο μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο, τον
αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση,
και έως τρεις συνεδριάσεις, το μήνα ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και
στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του
προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Στους δικαιούχους δεν καταβάλλεται η
αποζημίωση που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/1995».[1]
«Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του δημοτικού συμβούλου του οικείου
δήμου».[2]
Άρθρο 203Α [3]
1. Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού,
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό
πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με
καθολικό διάδοχο.
Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του
προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι οποίες μεταφέρονται
αυτοδικαίως στο νέο δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις μεταφέρονται με τον
ίδιο τρόπο στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές με την ίδια απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου εντάσσεται αυτοδικαίως το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα
συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση
από αυτό.
2.α. Είναι δυνατόν, επίσης, δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα να συγχωνεύονται με δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα,
εφόσον επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό. Περιουσία ιδρύματος, κατά την έννοια του άρθρου
96 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄), εξακολουθεί και μετά τη συγχώνευση να αποτελεί κεφάλαιο
αυτοτελούς διαχείρισης, διακεκριμένο από την υπόλοιπη περιουσία, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του
ανωτέρω αναγκαστικού νόμου.
β. Η ανωτέρω συγχώνευση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα
από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευσή της τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από
τα ιδρύματα.
γ. Οι θέσεις του προσωπικού των απορροφώμενων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων μεταφέρονται
αυτοδικαίως στα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα και εντάσσονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
τους. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος σε αντίστοιχη κενή οργανική
θέση και ειδικότητα και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγή θέση. Το ανωτέρω προσωπικό
εξακολουθεί να διέπεται από το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας που είχε πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.
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δ. Με την ίδια διαδικασία της περίπτωσης β΄ της παρούσας, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα
επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται περιέρχεται
στα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα. Για καθένα από τα ακίνητα που περιέρχονται στην περιουσία του, το
διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη, από την οποία προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη
αυτή αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. Οι
ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στα ανωτέρω ιδρύματα εξακολουθούν και μετά τη συγχώνευση να
διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν.
ε. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των δημοτικών ή
κοινοτικών νομικών προσώπων, μετά τη συγχώνευσή τους με δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα και μέχρι το τέλος
του οικονομικού έτους που πραγματοποιείται η συγχώνευση, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων,
στους οποίους μεταφέρονται οι πιστώσεις των απορροφώμενων Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Για τα επόμενα έτη οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των
δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων.
3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυχόν
περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την Κοινότητα που τα σύστησε.
4. Νομικά πρόσωπα, τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο (2) έτη μετά
τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο (2)
διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της
οικείας Περιφέρειας.
5. Το προσωπικό, που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή
Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
[1] Το εδάφιο εντός των εισαγωγικών προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 203 με το άρθρο 20 του Ν.
3274/2004.
[2] Το εδάφιο εντός των εισαγωγικών προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 203 με την παρ. 8 του άρθρου 22 του
Ν. 3274/2004.
[3] Το άρθρο 203Α προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 3448/2006.
Προκύπτει υποχρέωση για το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που συστάθηκε με την με αριθμ. 65/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1241/14-6-2011Β΄ η οποία τροποποιήθηκε με τις :
1η τροποποίηση συστατικής: ΦΕΚ 1401/30-4-2012/Β΄
2η τροποποίηση συστατικής: ΦΕΚ 1588/17-6-2014/Β΄
3η τροποποίηση συστατικής: ΦΕΚ 4097/20-9-2018/Β΄
4η τροποποίηση συστατικής: ΦΕΚ 4223/20-11-2019/Β΄
Απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού
αυτού η οποία έχει ως εξής:
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης
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Α. Το υπ’ αριθμ. 4064 ανταλλάξιμο οικόπεδο εκτάσεως 1.000 τ.μ, κείμενο στην Προσοτσάνη Δράμας (αρ. τίτλου
κυριοτ. 1314), παραχωρηθέντος με την υπ’ αριθμ. 99443/3118/16-5-1964 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
που κοινοποιήθηκε την 08.10.1964 και περιήλθε στην κυριότητα του συσταθέντος με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 591/21-5-2001) ΝΠΔΔ Α΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης , με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 39/ 25.05.2004 αίτηση- περίληψη μεταγραφής ακινήτου, η οποία μεταγράφηκε στον τ. 2553 με α.α
264.682 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας.
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 561,76 τμ.
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3203 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 329700/12-6-2018 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
……………………………………………………………………………………………………………
Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Α΄ Παιδικός Σταθμός Προσοτσάνης που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Β΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης
Α. Το υπ’ αριθμ. 236 οικόπεδο εκτάσεως 2761 τ.μ, του Ο.Τ 22, κείμενο στην Προσοτσάνη Δράμας, παραχωρηθέν
με την υπ’ αριθμ. ΔΓ 13571/7-4-76 απόφαση του κ. Νομάρχη Δράμας, η οποία μεταγράφηκε στον τ. 649 με α.α
74201 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του
συσταθέντος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 591/21-5-2001) ΝΠΔΔ Β΄ Παιδικού
Σταθμού Προσοτσάνης , με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44/30.04.2004 αίτηση- περίληψη μεταγραφής ακινήτου του
ανωτέρω Φ.Ε.Κ, η οποία μεταγράφηκε στον τ. 2553 με α.α 264681 των βιβλίων μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Δράμας
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 560,65 τμ.
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3204 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 329714/14-6-2018 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
…………………………………………………………………………………………………………….
Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Β΄ Παιδικός Σταθμός Προσοτσάνης που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας
Α. Το υπ’ αριθμ. 399 οικόπεδο, εκτάσεως 758 τ.μ του Ο.Τ 17 του οικισμού Πετρούσας, το οποίο παραχωρήθηκε
στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του με σκοπό την ανέγερση κτηρίου Παιδικού Σταθμού, με την αριθμ. 3/
14-1-1973 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πετρούσας, η οποία περιλήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 40859/26-875 συμβολαιογραφική πράξη και περιήλθε στην κυριότητα του συσταθέντος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 591/21-5-2001) ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικού Διαμερίσματος
Πετρούσας», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ’ αριθμ. 20/ 03.03.2004 αίτηση- περίληψη μεταγραφής του ανωτέρω
Φ.Ε.Κ,
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 289,40 τμ.
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3204 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 329714/14-6-2018 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
……………………………………………………………………………………………………………
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Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Παιδικός Σταθμός Πετρούσας που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Παιδικού Σταθμού Κοκκινογείων
Α. Το υπ’ αριθμ. 122Α οικόπεδο, εκτάσεως 1635 τ.μ του Ο.Τ 14Α, το οποίο παραχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ.
17695/19-12-191 απόφαση κ. Νομάρχη Δράμας, η οποία μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Δράμας, στον τ. 605 με α.α 74373 και περιήλθε στην κυριότητα του συσταθέντος με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 590/Β’/21-5-2001) ΝΠΔΔ Παιδικού Σταθμού ΔΔ
Κοκκινογείων, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
αίτηση- περίληψη μεταγραφής του ΦΕΚ 590/Β’/21-05-2001, η
οποία μεταγράφηκε στον τ. 3204 με α.α 329751/22-6-2018 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Δράμας.
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 269,84 τμ. και αποθήκη 18,70 τ.μ. .
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3204 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 329753/22-6-2018 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
……………………………………………………………………………………………………………
Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Παιδικός Σταθμός Κοκκινογείων που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Παιδικού Σταθμού Μικρόπολης
Α. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού συστήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης :
……………………………………………………………………………………………………………
Β. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Παιδικός Σταθμός Μικρόπολης που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών
Α. Το με αριθμ. 82 οικοπέδου, εκτάσεως 1181 τ.μ του Ο.Τ 7 του Συνοικισμού Σιταγρών οικόπεδο,
παραχωρηθέντος με την υπ’ αριθμ. 25169/7-2-84 απόφαση κ. Νομάρχη Δράμας (τ. 1118 με α’α: 121138 Βιβλία
Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Δράμας), η οποία εν συνεχεία ανακλήθηκε, με την υπ’ αριθμ. 7861/22-5-1985
απόφαση κ. Νομάρχη Δράμας και παράλληλα έγινε δωρεάν παραχώρηση στο Υπουργείο Υγείας και Προνοίας του
ανωτέρω περιγραφομένου οικοπέδου (τ.1218με α’α: 131158), επί του οποίου ανεγέρθη οίκημα εκτάσεως 444,75
τ.μ , με την υπ’ αριθμ. 802/22-11-1989 Άδεια Οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας Δράμας.
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 444,75 τμ.
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3203 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 329698/12-6-2018 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
……………………………………………………………………………………………………………
Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε ο
Παιδικός Σταθμός Σιταγρών που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία του Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους
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α

Α. Το υπ’ αριθμ. 513 ΄ κοινόχρηστο τεμάχιο, εκτάσεως 3.000 τ.μ από το υπ’ αριθμ. 513 κοινόχρηστο τεμάχιο
συνολικής εκτάσεως 23.931 τ.μ στο αγρόκτημα του Φωτολίβους Ν. Δράμας, αναδασμού έτους 1983-87, το οποίο
παραχωρήθηκε δωρεάν για ανέγερση κτιριακών Κρατικού Παιδικού Σταθμού – ΚΠΣ, στο Υπουργείο Υγείας και
Προνοίας- Δ/νσης Υγείας και Προνοίας με την υπ’ αριθμ. 17695/19-12-191 απόφαση κ. Νομάρχη Δράμας, η οποία
μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, στον τ. 1627 με α.α 172069 και στο
οποίο ανεγέρθη οίκημα εκτάσεως 1130,87 τ.μ , κατόπιν της υπ’ αριθμ. 403/11-08-2000 Άδειας Οικοδομής του
Τμήματος Πολεοδομίας Δράμας, περιήλθε δε στην κυριότητα του συσταθέντος με την εν λόγω απόφαση του
(ΦΕΚ 591/Β’/21-5-2001) ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΔ Φωτολίβους», δυνάμει του Ν. 2880/2001
(«Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
διατάξεις.- ΦΕΚ 9/Α’/30.01.2001) και συγκεκριμένα του άρθρου 26 αυτού, με την υπ’ αριθμ. 2415/30.03.2001
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Με κτίριο συνολικού εμβαδού 1130,87 τμ.
Που μεταγράφηκε στον τόμο 3216 των Βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας με αριθμ.
μεταγραφής 330952/14-1-2019 , στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Β. Τα παρακάτω αντικείμενα εξοπλισμός όπως είναι καταγεγραμμένα από το 2015 έτος στα πάγια του
διπλογραφικού
συστήματος
του
ΝΠΔΔ
Δήμου
Προσοτσάνης
:
……………………………………………………………………………………………………………
Γ. Και ότι άλλο ήθελε βρεθεί κινητό ή ακίνητο στην κυριότητα των προηγούμενων ΝΠΔΔ από τα οποία προήλθε
Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους που συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
Η παρούσα Έκθεση θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για τις περαιτέρω
ενέργειες.»
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:











Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς.
Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Την με αρ 20930/31-03-2020 /40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και όσων ακολούθησαν.
Την με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Του με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου και της 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.
Την με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 εγκύκλιο (643) του Υπουργείου Εσωτερικών περί : «Σύγκληση και
λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας».
Το γεγονός ότι συμμετείχαν 10 από τα 11 μέλη του ΔΣ, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 2/3 που απαιτείται.
Τον πίνακα με τις ψήφους των μελών του ΔΣ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.




ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βουγιουκλή Ελένη (Πρόεδρος)
Μαυροπούλου Παρασκευή
Σωτηριάδου Ευαγγελία
Σύρτας Γεώργιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παυλίδης Πέτρος
Μαναρίδου Στυλιανή
Κινατζίδης Ελευθέριος
Ταχμαζίδου Παναγιώτα
Κιοσέογλου Βάσσα

Την από 26-11-2021 Έκθεση Απογραφής (28 σελίδων).
Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4807/21 (ΦΕΚ 96/11-6-2021 Α΄).

ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
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Το άρθρο 203 του ΠΔ 410 /95 (Α΄231) όπως ισχύει .

Ομόφωνα Αποφασίζει και
Α. Αποδέχεται - Εγκρίνει την από 26-11-2021 διενεργηθείσα «Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης
περιουσίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το τo άρθρο
34 του Ν.4807/21» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης όπως καταγράφονται σε
αυτή:
 Οι λίστες με τα αντικείμενα εξοπλισμού που είναι καταχωρημένα στα πάγια του διπλογραφικού συστήματος
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
 Καθώς και τα ακίνητα οικόπεδα και οικήματα για τα οποία δεν προκύπτει καμία υποχρέωση- ενέργεια
καθότι όλα έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο στη μερίδα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, έχουν
κτηματογραφηθεί και συμπεριληφθεί στην προανάρτηση του Κτηματολογίου τέλος υποβλήθηκαν Αιτήσεις
επανεξέτασης για όσα εξ αυτών υπήρχε χρεία.
Β. Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του και κατόπιν να
διαβιβασθεί για έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΘ.»
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Την αριθ. 45/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ
5. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 26 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο
των 2/3 που απαιτείται από το Νόμο
6. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους) ΘΕΤΙΚΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
ΘΕΤΙΚΗ
Αντιπολίτευσης)
ΘΕΤΙΚΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΑΔΑ: 6Π2ΧΩΞΖ-2ΙΠ
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ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
(Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ανεξάρτητος)

ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ
26
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την αριθ. 45/2021 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης η
οποία αφορά την έκθεση απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών Σταθμών και
Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4807/2021.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

