
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                            

Αριθ. Απόφ.: 143/2022

    

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  «Επικύρωση 5ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2022». 

Στη Σέριφο σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2974/21-09/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

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

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

1.Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

2.Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την υπηρεσία μεταφοράς 

πόσιμου ύδατος 31.124,00€ (ΚΑ 25.6412). 

• Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με το 

αίτημα τον κατοίκων του Κουταλά. 
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• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

βιβλιοθήκης 2.480,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

ανεμουριών (ΚΑ 70.6699.002). 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των μελών 

της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του 5ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων για το 

οικονομικό έτος 2022, όπως παρουσιάζεται κάτωθι: 

ΑΡ. 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΝΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 

ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΑ 341,60 € 341,60 € 0,00 € 

Η ενιστάμενη έχει 
καταβάλει το τέλος 
σύνδεσης ύδρευσης για 
ένα ακίνητο που αγόρασε 
στη Χώρα το 2018 , όμως η 
σύνδεση δεν έχει ακόμα 
πραγματοποιηθεί . 
Προτείνεται η αποχρέωση 
των παγίων και να γίνει η 
εγγραφή ανενεργή εώς τη 
σύνδεση του ακινήτου στο 
δίκτυο. 

2844567 ΧΩΡΑ 834,98 € 173,57 € 661,41 € 

Η ένσταση αφορά το 
λογαριασμό από 01/01/20 
έως 31/12/20.Το 
υδρόμετρο παραδόθηκε 
στο Δήμο με ένδειξη 709 
κυβικά κατόπιν της 
αντικαταστασής του διότι 
ήταν δυσδιάκριτο. Η 
κατανάλωση αφορά 
σύμφωνα με το αρχείο του 
Δήμου τα έτη 2013-2020. 
Προτείνεται ο επιμερισμός 
της κατανάλωσης στα 
αντίστοιχα έτη. 

3449471 ΑΓΝΩΣΤΗ 288,65 € 288,65 € 0,00 € 

Το υδρόμετρο δεν έχει 
βρεθεί στις τελευταίες 
τρεις καταμετρήσεις 
.Προτείνεται η διαγραφή 
του παρόντος 
λογαριασμού και ο 
συμψηφισμός του ποσού 
των 241,02€ που έχουν 
καταβληθεί για την 
ύδρευση τα έτη 2013-2020 
στους λογαριασμούς των 
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επόμενων ετών για τα 
υδρόμετρα 19530 και 
544965 της ενιστάμενης. 

98117552 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ 
1.227,55 

€ 
0,00 € 1.227,55 € 

ΑΝΑΒΟΛΗ                                                                                                    
Να εξετατασθεί από την 
ενιστάμενη το ενδεχόμενο 
κλοπής νερού που 
επικαλείται στην ένστασή 
της με τη βοήθεια τεχνικού 
και να επανέλθει η 
ένσταση στην επιτροπή 
προς εξέταση. 

829523 ΛΙΒΑΔΙ  884,72 € 229,05 € 655,67 € 

Κατά τα έτη 2013-2020 
παρατηρείτε είτε 
καταγραφή μηδενικής είτε 
ενδεικτικής  κατανάλωση 
στους λογαριασμούς 
ύδρευσης καθώς η ένδειξη 
δεν ήταν εμφανής.Ο 
ενιστάμενος 
αντικατέστησε το 
υδρόμετρο το οποίο 
παραδόθηκε στο Δήμο 
προς καθαρισμό ώστε να 
αναγνωσθεί η ένδειξη. 
Προτείνεται ο επιμερισμός 
της κατανάλωσης στα 
αντίστοιχα έτη. 

030246-04 ΡΑΜΟΣ 443,68 € 0,00 € 443,68 € 

Η ένσταση απορρίπτεται 
καθώς σύμφωνα με την 
φωτογραφία που 
τραβήχθηκε κατά την 
καταμέτρηση η ένδειξη 
που καταγράφεται στο 
λογαριασμό ύδρευσης 
συμπίπτει με αυτή της 
φωτογραφίας.  

273927-10 ΧΩΡΑ 
2.091,11 

€ 
809,53 € 1.281,58 € 

Κατά τα έτη 2013-2020 δεν 
καταγράφεται 
κατανάλωση στους 
λογαριασμούς ύδρευσης 
καθώς η ένδειξη δεν ήταν 
εμφανής. Η ενιστάμενη 
αντικατέστησε το 
υδρόμετρο το οποίο 
παραδόθηκε στο Δήμο 
προς καθαρισμό ώστε να 
αναγνωσθεί η ένδειξη. 
Προτείνεται ο επιμερισμός 
της κατανάλωσης που 
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αναγράφεται στον 
λογαριασμό για το 2021 
στα έτη 2013-2021 

038674-10 ΠΑΝΑΓΙΑ 34,04 € 34,04 € 0,00 € 

Εκ παραδρομής ο 
λογαριασμός πληρώθηκε 
με λάθος RF και 
εμφανίζεται ως 
υπερβάλλον ποσό 
κατάθεσης στο άλλο 
υδρόμετρο του 
ενιστάμενου στο οποίο 
αντιστοιχούσε ο 
ηλεκτρονικός κωδιός 
πληρωμής και το οποίο 
είχε ήδη εξοφληθεί. 
Προτείνεται μετά και την 
προσκόμιση του 
αντίστοιχου διπλοτύπου, η 
αποχρέωση του ποσού που 
εμφανίζεται ως 
ανεξόφλητο στο 
λογαριασμό του 2021. 

438001 ΛΙΒΑΔΙ 333,04 € 100,44 € 232,60 € 

Κατόπιν αιτήσεως  για 
αλλαγή τιμολογίου 
χρέωσης της αποχέτευσης 
καθ'ότι χρεώνεται 
αποχέτευση 
παραδοσιακού καφενείου 
ενώ η κύρια 
δραστηριότητά της αφορά 
υπηρεσίες αναψυκτηρίου 
προτείνεται η αλλαγή 
τιμολογίου στο μητρώο 
στον αντίστοιχο κωδικό και 
η διαγραφή στον παρόν 
λογαριασμό της διαφοράς 
χρέωσης των δύο 
τιμολογίων. 

698683 
 ΛΙΒΑΔΙ 
(ΑΥΛΟΜΩΝΑΣ) 

1.360,47 
€ 

865,44 € 495,03 € 

Το ακίνητο δεν είναι 
συνδεδεμένο στην 
αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή των πάγιων 
χρεώσεων αποχέτευσης 
για τα έτη 2013-2021 . Ο 
ενιστάμενος οφείλει εφ' 
όσον είναι εφικτό να 
προβεί άμεσα σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες 
βάσει του ισχύοντος 
κανονισμού ώστε να 
συνδεθεί στο δίκτυο 
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αποχεύτευσης. 

3949655 Κ.ΧΩΡΑ 428,64 € 313,24 € 115,40 € 

Σύμφωνα με την 
ενιστάμενη και τη 
βεβαίωση του υδραυλικού 
που προσκομίσθηκε , 
υπήρχε αφανής διαρροή 
στο ακίνητό της η οποία 
επισκευάστηκε.  Η διαρροή 
εντοπίστηκε κατόπιν 
ενημέρωσης από το τμήμα 
ύδρευσης του Δήμου όταν 
εντοπίστηκε ιδιαίτερα 
αυξημένη κατανάλωση 
κατά την καταμέτρηση ενώ 
το υδρόμετρο κατέγραφε 
κατανάλωση χωρίς να 
βρίσκεται κάποιος εντός 
της οικίας.Προτείνεται 
κατόπιν και της άμεσης 
ανταπόκρισης του 
καταναλώτη και 
λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι 
η μέγιστη κατανάλωση δεν 
είχε ξεπεράσει τα 100 
κυβικά κατάμέσο όρο τα 
τελευταία 8 έτη , η χρέωση 
100 κυβικών και για το 
λογαριασμό του 2021. 

202056 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 
1.371,28 

€ 
0,00 € 1.371,28 € 

Δεν ήταν καταχωρημένος ο 
αριθμός υδρομέτρου 
καθώς αυτός δεν είχε 
δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου ως όφειλε 
κατά την τοποθέτησή του 
με αποτέλεσμα στο 
λογαριασμό για το 2021 να 
καταχωρηθούν τα κυβικά 2 
ετών μετά την 
ταυτοποίηση και 
καταχώρηση κατόπιν 
υποδείξεως του ιδιοκτήτη 
του αριθμού υδρομέτρου. 
Συνεπώς προτείνεται η 
απόρριψη του αιτήματος 
επιμερισμού της 
κατανάλωσης. 
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924502-09 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 369,65 € 0,00 € 369,65 € 

Το υδρόμετρο είχε 
σύμφωνα με τον 
ενιστάμενο αφανή 
διαρροή η οποία 
εντοπίστηκε και 
επισκευάστηκε το 
καλοκαίρι του 2018. 
Επισυνάπτονται 
φωτογραφίες και 
υπεύθυνη δήλωση του 
υδραυλικού που 
επισκεύασε τη 
διαρροή.Δεδομένου ότι 
εώς και την παρούσα 
ένσταση ο Δήμος δεν 
ενημερώθηκε για τη 
διαρροή ενώ έχουν 
μεσολαβήσει τέσσερα έτη 
,προτείνεται ηαπόρριψη 
της ένστασης. 

5250476 ΑΓΝΩΣΤΗ 261,50 € 
        
261,50  

0,00 € 

Το υδρόμετρο σύμφωνα με 
την ενιστάμενη δεν υπήρχε 
ποτέ στην κατοχή της . 
Επίσης το υδρόμετρο δεν 
βρέθηκε σε καμία από τις 
τρεις τελευταίες 
καταμετρήσεις.Προτείνεται 
η διαγραφή των οφειλών 
του καθώς και η διαγραφή 
του από το αρχείο του 
Δήμου. 

250476 
ΛΙΒΑΔΙ 
(ΑΥΛΟΜΩΝΑΣ) 

1.117,00 
€ 

865,44 € 251,56 € 

Το ακίνητο δεν είναι 
συνδεδεμένο στην 
αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή των πάγιων 
χρεώσεων αποχέτευσης 
για τα έτη 2013-2021 . Ο 
ενιστάμενος οφείλει εφ' 
όσον είναι εφικτό να 
προβεί άμεσα σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες 
βάσει του ισχύοντος 
κανονισμού ώστε να 
συνδεθεί στο δίκτυο 
αποχεύτευσης. 
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467145 ΑΓΝΩΣΤΗ 50,00 € 50,00 € 0,00 € 

Το υδρόμετρο σύμφωνα με 
τον ενιστάμενο δεν υπήρχε 
ποτέ στην κατοχή τους . 
Επίσης το υδρόμετρο δεν 
βρέθηκε σε καμία από τις 
τρεις τελευταίες 
καταμετρήσεις.Προτείνεται 
η διαγραφή των οφειλών 
του καθώς και η διαγραφή 
του από το αρχείο του 
Δήμου.Επειδή όμως εκ 
παραδρομής τα έτη 2013-
2019 έχουν καταβληθεί 
201,56€ για το εν λόγω 
υδρόμετρο αντί του 
535925-14 το οποίο 
υδροδοτεί την οικία τους 
στο Μέγα Λιβάδι 
προτείνεται ο 
συμψηφισμός του ποσού 
των 201,56€ με τυχόν 
παρούσες ή μελλοντικές 
οφειλές του υπάρχοντος 
υδρομέτρου. 

668151-07 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ 
7.045,92 

€ 
1.114,73 € 5.931,19 € 

Κατά τα έτη 2015-2016 
παρατηρείτε υποεκτίμηση 
της συνήθους μέσης 
κατανάλωσης με αποτέσμα 
την συσσώρευση κυβικών 
στα έτη 2017-2019 .Επίσης 
το υδρόμετρο με βάσει και 
τις φωτογραφίες που 
προσκομίσθηκαν είναι 
δυσανάγνωστο λόγω 
οβριάς.Προτείνεται ο 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στα έτη 
2015-2021 αφαιρουμένων 
των 38 κυβικών που έχουν 
πληρωθεί για τα έτη 2015 
και 2016 

 

 

 

 

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
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• Τις διατάξεις του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου 

Σερίφου», ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 87/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ Α΄ 32), του άρθρου 17 

του Ν.3491/2006 και του άρθρου 18 του Ν.3731/2008. 

• Τη διάταξη του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), του άρθρου 

17 του Ν.1080/1980 και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), στο 

οποίο ορίζεται ότι: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα 

που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του Δήμου 2. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα 

δικαιώματα και τις εισφορές», και τη διάταξη του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω 

νόμου, κατά την οποία: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 

και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου». 

• Το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), στο οποίο 

ορίζεται: «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 

συμβουλίου Από 9/8/2019, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 4623/19 αρμόδιο 

όργανο ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή. 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες 

που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με 

αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή 

οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική 

αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της 

υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του 

οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α' και γ' απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής 

υπηρεσίας». 

• Την παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, στην οποία ορίζεται: «Για την 

κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήμους που 

παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο» και το 

συναφές άρθρο 29 του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Δήμου Σερίφου». 
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• Τις υπ’ αριθ. 14/2013, 204/2013, 186/2015, 161/2016, 11/2018, 143/2018 

Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου, με τις οποίες 

καθορίστηκαν συντελεστές τελών ύδρευσης για τα έτη 2013-2019 αντιστοίχως, 

ως εξής: 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πάγιο τέλος χρήσης νερού (για 

οικιακούς χρήστες), από 0-100 κυβικά: 0,80 €/m3(πλέον ΦΠΑ), από 101-200 

κυβικά: 1,00 €/m3 (πλέον ΦΠΑ), άνω των 201 κυβικών: 1,70 €/m3 (πλέον 

ΦΠΑ). Οι εν λόγω συντελεστές τελών ύδρευσης παραμένουν σταθεροί από το 

έτος 2013 μέχρι σήμερα και αναφέρονται σε ένα μόνο οικονομικό έτος. Οι 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου συνιστούν κανονιστικές 

διοικητικές πράξεις και δεν επιτρέπεται η αναδρομική ανάκλησή τους χωρίς 

ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση (βλ. ΣτΕ 3176/2012, 1752/1997, 1465/1995, 

4914/1987, 312/1979, κ.ά.). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε προσβλήθηκαν ενώπιον των Δικαστηρίων. 

• Τη με αριθ. πρωτ. 2937/21.1.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 170/2020 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκε απόφαση επιβολής 

τελών ύδρευσης προηγουμένων ετών. 

• Ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των τελών, λόγω μη παρελεύσεως 

πενταετίας (βλ. και άρθρο 32 Ν. 4304/2014 για την παραγραφή μετά την 

πάροδο 20ετίας). 

• Ότι η Ένσταση ασκήθηκε εμπροθέσμως, ήτοι πριν την ημερομηνία λήξεως του 

Λογαριασμού και καταβλήθηκε το 40% του αμφισβητούμενου ποσού, 

σύμφωνα με την διάταξη της § 1 του άρθρου 3 Ν. 505/76 (βλ. ΔΕφΠειρ 

18/2014 [Συμβ.], ΔΕφΑθ 46/2014 [Συμβ.], ΔΕφΑθ 82/2013, ΔΠρΠειρ 

1338/2000,  ΔΕφΑθ 3361/1998) [ή αναστάλθηκε ολικώς ή μερικώς η είσπραξη 

του ποσού με την υπ’ αριθ. 07-24/01/2022 απόφαση του Δημάρχου Σερίφου] 

και συνεπώς γίνεται τυπικά παραδεκτή. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την επικύρωση του 5ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου για 

το οικονομικό έτος 2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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