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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45ης/2017 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 807/2017  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισµός των τελών Κοιµητηρίου 
του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 38773/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ω Ν   
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 4ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 38763/19-10-2017 εισήγηση από το Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, στην 
αρµοδιότητα των δήµων ανήκει, µεταξύ των άλλων, και η κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία των κοιµητηρίων. Ανάλογη διάταξη περιλάµβαναν οι ισχύσαντες  διατάξεις του ∆ΚΚ 
(άρθρο 24 παρ. 1 εδάφ. αι΄ Π∆ 410/95, άρθρο 24 παρ. 1 εδ. ι΄ Π∆ 323/89, άρθρο 23 παρ. 1 
εδ. ι΄ Π∆ 76/85, άρθρο 23 παρ. 1 εδ. 10 Ν 1065/80, άρθρο 22 Π∆ 933/75). 
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Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 582/68 «Περί δηµοτικών και κοινοτικών 
κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) ορίζεται, ότι «η ίδρυσις και συντήρησις κοιµητηρίων 
(νεκροταφείων) ανήκει εις την αποκλειστικήν αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων», ενώ 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου ορίζεται κατηγορηµατικά, ότι «πάντα τα 
κοιµητήρια ανήκουν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήµους και τας 
κοινότητας». 

Τα τέλη και δικαιώµατα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου, επιβάλλονται βάσει των διατάξεων: 
α) του αρθρ. 19 του Β.∆.24/9-20/20-10-1958 «περί  προσόδων των δήµων και κοινοτήτων»  
β) του Ν.∆.318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων»  
γ) των αρ. 3-5 του Β.∆.17/5-15/6/1959 «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
∆ήµων και κοινοτήτων» και  
δ) της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ.582/1968 όπου  προβλέπεται ότι «οι εκ των κοιµητηρίων 
πρόσοδοι σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη είναι δικαιώµατα ή τέλη επιβαλλόµενα προς 
κάλυψη εν µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας 
αυτών».  

Λαµβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπηρεσίας των δηµοτικών κοιµητηρίων, ο 
νόµος επιτρέπει στα δηµοτικά συµβούλια να επιλέξουν αν τα έσοδα αυτά θα καλύπτουν όλες ή 
µέρος µόνο των συνολικών δαπανών λειτουργίας τους. (Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές 
Υπηρεσίες των ∆ήµων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν 
ισχύει η διάταξη του άρθρου 17 του Ν 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α), που καθιστά υποχρεωτικό για τα 
δηµοτικά συµβούλια τον προσδιορισµό των ανταποδοτικών τελών και δικαιωµάτων σε ύψος 
τέτοιο, που να καλύπτει πλήρως τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών.                  
Επιπλέον και σύµφωνα µε την εγκύκλιο 31727/1978 του Υπουργείου Εσωτερικών τα έσοδα 
από τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως γενικά τακτικά έσοδα δηλαδή µπορούν να διατεθούν  
για την κάλυψη οποιαδήποτε δαπάνης του ∆ήµου.  
Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διοίκηση, τη διαχείριση, τα τέλη ή δικαιώµατα και γενικά µε 
τη λειτουργία του νεκροταφείου, ρυθµίζονται µε κανονισµούς που ψηφίζουν τα δηµοτικά 
συµβούλια (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/68).  
Ο ισχύων κανονισµός λειτουργίας  του ∆ηµ. Νεκροταφείου όπως εγκρίθηκε µε την 79/2016 
και τροποποιήθηκε µε τις 139/2016 και 481/2016 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ισχύει. 
Με την 418/2016  απόφαση του ∆.Σ., η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αρ. 25095/9227/16-06-
2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, καθορίστηκαν τα 
τέλη για το Οικονοµικό έτος 2017 και είναι τα κάτωθι: 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0413.01) 

Α΄ ζώνη    335,00€ 

Β΄ ζώνη    230,00€  

Γ΄ ζώνη    151,00€ 

 
 
 

ΤΑΦΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ     ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

Πολυτελείας    330,00€  (Κ.Α. 0411.01)                          1.500,00€ 

Α΄                  330,00€                                                               1.400,00€ 

Β΄                  230,00€                                                               1.300,00€  

Γ                    151,00€                                                               1.200,00€ 

∆΄                  151,00€                                                               1.100,00€ 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ (∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ) (Κ.Α. 0416.01) 

Με στολισµό    43,00€ 

Με χορωδία     66,00€ 

Με ∆εσπότη  126,00€  

 
 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ(Κ.Α. 0417.06) 

                    58,00€ 

 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (Κ.Α. 0416.02) 

Απλό                30,00€ 

Με στολισµό     43,00€ 

Με χορωδία      66,00€ 

Με ∆εσπότη    126,00€ 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (Κ.Α. 0417.06) 

                        40,00€ 

 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ (Κ.Α. 0413.02) 

   1ος χρόνος    33,00€ µηνιαίως 

   2ος χρόνος    66,00€ µηνιαίως 

 
   

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 

Σε οικογενειακούς τάφους 80,00€ (Κ.Α. 0411.02) 

(εφ ΄άπαξ µε αίτηση µια φορά) 

Στο οστεοφυλάκιο 24,00€ ετησίως (Κ.Α. 0415) 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0414) 

Γενικώς   40,00€ 

Βρεφών   ατελώς 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Κ.Α.0411.02) 

            1.300€ για 20 έτη χρήση 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (Κ.Α. 0417.07) 

                25,00€  ετησίως 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ(Κ.Α. 0417.05) 

                   60,00€ 
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Για το Οικονοµικό Έτος 2018 η υπηρεσία εισηγείται  τα τέλη  να παραµείνουν αµετάβλητα, 
δηλαδή: 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0413.01) 

Α΄ ζώνη    335,00€ 

Β΄ ζώνη    230,00€  

Γ΄ ζώνη    151,00€ 

 
 

ΤΑΦΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ     ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

Πολυτελείας    330,00€        (Κ.Α. 0411.01)                    1.500,00€ 

Α΄                  330,00€                                                               1.400,00€ 

Β΄                  230,00€                                                               1.300,00€  

Γ                    151,00€                                                               1.200,00€ 

∆΄                  151,00€                                                               1.100,00€ 

 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ (∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ) (Κ.Α. 0416.01) 

Με στολισµό    43,00€ 

Με χορωδία     66,00€ 

Με ∆εσπότη   126,00€  

 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ(Κ.Α. 0417.06) 

                    58,00€ 

 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (Κ.Α. 0416.02) 

Απλό               30,00€ 

Με στολισµό    43,00€ 

Με χορωδία     66,00€ 

Με ∆εσπότη    126,00€ 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ(Κ.Α. 0417.06) 

                        40,00€ 

 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ(Κ.Α. 0413.02) 

   1ος χρόνος    33,00€ µηνιαίως 

   2ος χρόνος    66,00€ µηνιαίως 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 

Σε οικογενειακούς τάφους 80,00€  ( Κ.Α. 0411.02) 

(εφ ΄άπαξ µε αίτηση µια φορά) 

Στο οστεοφυλάκιο 24,00€ ετησίως  (Κ.Α. 0415) 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0414) 

Γενικώς     40,00€ 

Βρεφών    ατελώς 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Κ.Α.0411.02) 

            1.300,00€ για 20 έτη χρήση 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (Κ.Α. 0417.07) 

                25,00€  ετησίως 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ(Κ.Α. 0417.05) 

                   60,00€ 

 
Επίσης η υπηρεσία εισηγείται απαλλαγή για τα άτοµα που σύµφωνα µε το άρθρο 78 του 
Ν.4483/2017 <Κάλυψη από Ο.Τ.Α. δαπανών ταφής θανόντων και ανακοµιδής οστών 
οικονοµικά αδύναµων προσώπων> Οι δαπάνες για ταφή και ανακοµιδή των οστών 
προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονοµική αδυναµία (δικαιούχοι ΚΕΑ) ή είχαν 
την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής δύναται να 
καλυφθούν από το δήµο ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήµου, από 
την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πραγµατοποιείται η ταφή ή 
ανακοµιδή, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού 
συµβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανούντος περί αδυναµίας 
κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται 
οικείοι του θανούντος που µπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το ∆.Σ. για την επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών.  

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση. 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1) τον καθορισµό των τελών Κοιµητηρίου του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018, ως εξής:       
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0413.01) 

Α΄ ζώνη    335,00€ 

Β΄ ζώνη    230,00€  

Γ΄ ζώνη    151,00€ 

 
 

ΤΑΦΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ     ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 

Πολυτελείας    330,00€        (Κ.Α. 0411.01)                    1.500,00€ 

Α΄                  330,00€                                                               1.400,00€ 

Β΄                  230,00€                                                               1.300,00€  

Γ                    151,00€                                                               1.200,00€ 

∆΄                  151,00€                                                               1.100,00€ 

 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ (∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ) (Κ.Α. 0416.01) 

Με στολισµό    43,00€ 

Με χορωδία     66,00€ 

Με ∆εσπότη   126,00€  

 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ(Κ.Α. 0417.06) 

                    58,00€ 

 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (Κ.Α. 0416.02) 

Απλό               30,00€ 

Με στολισµό    43,00€ 

Με χορωδία     66,00€ 

Με ∆εσπότη    126,00€ 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ(Κ.Α. 0417.06) 

                        40,00€ 

 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ(Κ.Α. 0413.02) 

   1ος χρόνος    33,00€ µηνιαίως 

   2ος χρόνος    66,00€ µηνιαίως 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 

Σε οικογενειακούς τάφους 80,00€  ( Κ.Α. 0411.02) 

(εφ ΄άπαξ µε αίτηση µια φορά) 

Στο οστεοφυλάκιο 24,00€ ετησίως  (Κ.Α. 0415) 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ (Κ.Α. 0414) 

Γενικώς     40,00€ 

Βρεφών    ατελώς 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Κ.Α.0411.02) 

            1.300,00€ για 20 έτη χρήση 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (Κ.Α. 0417.07) 

                25,00€  ετησίως 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ(Κ.Α. 0417.05) 

                   60,00€ 

 
Επίσης θα υπάρχει απαλλαγή για τα άτοµα που σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.4483/2017 
<Κάλυψη από Ο.Τ.Α. δαπανών ταφής θανόντων και ανακοµιδής οστών οικονοµικά 
αδύναµων προσώπων> Οι δαπάνες για ταφή και ανακοµιδή των οστών προσώπων τα οποία 
εν ζωή βρίσκονταν σε οικονοµική αδυναµία (δικαιούχοι ΚΕΑ) ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα 
ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής δύναται να καλυφθούν από το δήµο ή, σε 
περίπτωση µη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήµου, από την περιφέρεια εντός των 
διοικητικών ορίων των οποίων πραγµατοποιείται η ταφή ή ανακοµιδή, µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση 
των οικείων του θανούντος περί αδυναµίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανούντος που µπορούν να 
αναλάβουν τη δαπάνη. 

2) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 
ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. 
Οι κ.κ. Γ. Κουράσης και Ν. Πράσσος δήλωσαν «Παρών». 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 807/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
                 Χαλάνδρι, 24/10/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΟ8ΞΩΗΔ-Ι1Λ
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