
                                                                                                                                                     
ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ         

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το Πρακτικό της αριθμό  16/24-11-2020   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεμέας . 

Αριθμός  Απόφασης – 181           
Περί Αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών 
τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021 και εφεξής. 
Σήμερα  την  24η      του μήνα  Νοεμβρίου  έτους  2020  ημέρα  Τρίτη    , το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεμέας   συνήλθε  σε   συνεδρίαση η οποια έλαβε χώρα δια περιφοράς κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-Δημόσιες Υπηρεσίες 

της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-

11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και της  αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών (κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) , με  ώρα  έναρξης 10:30πμ και 

ώρα λήξης 12:30μμ ,ύστερα από την ’αριθμ.     6253/19-11-2020     πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε    στους Δημοτικούς Συμβούλους  

και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 74 

του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) 

Ο Δήμαρχος  κ. Φρούσιος Κωνσταντίνος ο οποίος ήταν παρών  κλήθηκε νόμιμα με 
την αριθμ. 6253/19-11-2020     όμοια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.6 Ν.4555/2018  

 Ο  πρόεδρος   διαπίστωσε    μετά από επικοινωνία  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα    (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες είκοσι 
ένα   (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι    και ονομαστικά οι : 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Δαρσινός Αναστάσιος(πρόεδρος) 
2. Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη Ελένη        

(Αντιπρ/δρος) 
3. Παλυβού Ευαγγελία(Γραμματέας) 
4. Σκάζας Σωτήριος 
5. Καρκώνης Αθανάσιος 
6. Σελλάς Γεώργιος 
7. Μπενέκος Σπυρίδων 
8. Ζάχος Πέτρος 
9. Κυριάκος Εμμανουήλ 
10. Ανδριανάκος Ευάγγελος 
11. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα 
12. Μπακασέτας (ΖΕΜΠΟΣ) Δημήτριος  
13. Μητραβέλλας  Κωνσταντίνος 
14. Λιμνιάτης Ευάγγελος 
15. Καραχοντζίτης Απόστολος 
16. Δαλιβίγκας Νικόλαος 
17. Κασκαντάμης Παναγιώτης 
18. Κότσιανη Ευγενία 
19. Χρυσικοπούλου Σοφία  
20. Γιαννακόπουλος Απόστολος 
21. Γεωργακόπουλος Χρίστος  

 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ουδείς 

 
 

 
 

      
.   
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Παρόντες Πρόεδροι  Κοινοτήτων:Ουδεις (αν  και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
Απόντες Πρόεδροι  Κοινοτήτων : Μπεξής Ιωάννης (ΔΟΥΚΑΣ) (Νεμέας) 
Παπαϊωάννου Αντώνιος (Αρχ.Νεμέας) Καρυώτης Αντώνιος (Αηδονίων), 
Βουρβόπουλος Θεοφάνης (Αρχ.Κλεωνών), Κόρακας Χαράλαμπος 
(Γαλατά)Σαϊσανάς Σταύρος ( Κουτσίου) , Παπαδόπουλος Νικόλαος (Δάφνης),  
Καραντζιάς Δημήτριος (Καστρακίου) Κυριάκος Δημήτριος,  (Λεοντίου)  
Λεκουσιώτης Γεώργιος (Πετρίου).  
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το  9ο  θέμα της  
ημερήσιας διάταξης Περί Αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης 
οικογενειακών τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021 και εφεξήςέθεσε υπόψη 
του σώματος τα εξής :    
1.Την   αριθ. 19/307/2007     απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία 
εγκρίθηκε με την με αριθ 14813,14810/07/4-1-2008 όμοια  του ΓΓΠΠ.  με την οποία 
ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων που ανήκουν στο Δήμο μας 
και ορίστηκαν τα ιδιαίτερα θέματα λειτουργίας του. 
Στο άρθρο 13 του οποίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 
Τα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών νεκροταφείων είναι τα ακόλουθα: 
Α) Δικαιώματα σύστασης οικογενειακών τάφων (μονών , διπλών) δημοτών ή 
ετεροδημοτών 

2. Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που 
επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και 
γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68) 
3. Για τον προσδιορισμό του ύψους του «δικαιώματος ταφής» θεωρείται ότι 
συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του 
κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας 
υλικών καθαριότητας και καθαριότητα των χώρων του κοιμητηρίου, συντήρησης 
των κοινόχρηστων χώρων ,της περίφραξης και των κτιρίων του κοιμητηρίων ) και 
συναρτώνται με συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η 
καταβολή του ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώματος ενταφιασμού και 
κατασκευής μνημείου επί του τάφου από τον συγγενή(ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011) 
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το 
άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ .Α 
εγκ.41/12243/14.06.2007) 
Με την εγκύκλιο δε 31727/1978 του Υπουργείου Εσωτερικών τα έσοδα από τα 
κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως γενικά, ως έσοδα δηλαδή που μπορούν να 
διατεθούν για την κάλυψη οποιαδήποτε δαπάνης του Δήμου ή της κοινότητας. 
4. Με την αριθμ. 28/342/2018 (ΑΔΑ: 63ΟΣΩΚΔ-ΖΩ2) προηγούμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή  του δικαιώματος 
παραχώρησης οικογενειακών τάφων   για το οικονομικό έτος 2019 και εφεξής     
ως κατωτέρω: 
Α.1  Καθορίζει δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων για το Νεκροταφείο 
της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας ( έδρας Δήμου ) 500 Ευρώ . 
    2. Καθορίζει το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακού τάφου σε όσους δεν 
είναι δημότες για το  Νεκροταφείο της Δ.Κ. Νεμέας  σε  1.000,00 €. 
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Β. 1. Καθορίζει  δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων  των 
Νεκροταφείων  των  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νεμέας,  Αηδονίων, 
Αρχ.Κλεωνών, Αρχ.Νεμέας, Γαλατά ,Δάφνης Λεοντίου, Καστρακίου, Κουτσίου και 
Πετρίου σε 300,00  €.   
     2. Καθορίζει  δικαίωμα παραχώρησης οικογ. τάφου σε όσους δεν είναι 
δημότες στις  παραπάνω Τοπ. Κοινότητες του Δήμου   σε 1000,00 € . 
Δημοτικού Συμβουλίου  

5. Με την αριθμ.  14750/12.2.2019(ΑΔΑ:6ΩΦΒΟΡ1Φ-Δ7Λ) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου  επειδή δημιουργούνται  διαφοροποιήσεις που αντίκειται στην αρχή της 
ισότητας μεταξύ δημοτών και ετεροδημοτών: 

Ακυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση όσον αφορά τις παραγράφους Α2 και Β2 
αυτής που καθορίζουν  τα δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων στους 
ετεροδημότες και νομιμοποιήθηκε ως προς το υπόλοιπο τμήμα αυτής  

6. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία  , κατάρτισε πίνακα με τα προβλεπόμενα 
έσοδα και δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείου, όπως αναλύονται παρακάτω:  
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

Προϋπολογισμός εσόδων έτους  2021 –Εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων και τελών 
έτους 2021 

 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΝΟ ΠΟΣΟ  ΠΡΟΫΠ/ΝΟ ΠΟΣΟ  

1 06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμού (από 
διάθεση τάφων) 

 4.000,00  

2 06.00.0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 
ιερών ναών (εξωραϊσμός –
συντήρηση) 

8.000,00  

3 06.00.3219.002 Λοιπές περιπτώσεις –Τέλη 
νεκρταφείου κατ/γοι Π.Ο.Ε. 

 60.242.00 

4 06.00.3219.016 Δικαίωμα ενταφ. (από διάθεση 
τάφων) ΠΟΕ 

 1590,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 73832,5 
 

     

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ   

1 02.45.6041.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού 
Ο.Χ. 

4300,00  

2 02.45.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ο.Χ. 850,00  

3 02.45.6063.004 Λοιπές παροχές σε είδος 
(χορήγηση γάλα) 

100  

4 02.45.6262.004 Συντήρηση-επισκευή παλαιάς 
περίφραξης παλαιού 
Νεκροταφείου έδρας Δ.Νεμέας 
(ΔΠ) 

9074,30  

7 02.45.8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων  

 59508,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  14324,3 
 

  

73832,5 
 

  ΔΙΑΦΟΡΑ   
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7. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία  , κατάρτισε πίνακα με απολογιστικά στοιχεία 
εσόδων- δαπανών  για τα έτη 2019 & 2020  

 Κωδικός  Περιγραφή Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-07-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-12-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2020 έως 
31-07-2020 

Εκτιμήσεις 
έως το 
πέρας του 
έτους 
2020 

ΕΣΟΔΑ 

0412.001 Δικαίωμα 
ενταφιασμού 
(από διάθεση 
τάφων) 

1390,00 3800,00 1850,00 4370,00 

0417.001 Λοιπά έσοδα 
νεκροταφείων 
και ιερών 
ναών 
(εξωραισμός-
συντήρηση) 

40,00 8342,33 0,00 7348,07 

3219.002 Λοιπές 
περιπτώσεις-
Τέλη 
νεκροταφείου  
κατ/γοι Π.Ο.Ε 

3242,98 6173,33 2887,24 4870,57 

3219.016 Δικαίωμα 
ενταφ. (από 
διάθεση 
τάφων) ΠΟΕ 

201,86 301,86 0,00 1468,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ  

 4874,84 18617,52 4737,24 18056,64 

 

ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-07-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-12-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2020 έως 
31-07-2020 

Εκτιμήσεις 
έως το 
πέρας του 
έτους 
2020 

45-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0,00 6539,19 3372,87 7500,00 
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Από τα παραπάνω έχουμε ότι : 
 για το έτος 2019 προκύπτει  ένα πλεόνασμα ύψους 12078,33 € (18617,52-
6539,19)  
και για το έτος 2020 προκύπτει ένα πλεόνασμα ύψους 10556,64€ (18056,64€-
7500,00€)  
δηλαδή συνολικά  θα προκύψει ένα χρηματικό υπόλοιπο ύψους   22634,97€, το 
οποίο θα εγγραφεί σε ΚΑΕ 5113 στον Π/Υ του 2021 και θα χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να εκτελεστεί  μία υπηρεσία (εργασία)  συντήρησης στα κοιμητήρια 
του Δήμου   , για το οικονομικό έτος 2021.    
Συμπερασματικά σύμφωνα  με τα ανωτέρω και την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 
(ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253) : 
 τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 , καθώς το  πλεόνασμα που έχει 
δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη   ( το οποίο θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 5113) 
εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις δαπάνες της   υπηρεσίας των κοιμητηρίων έτους 
2021  
Συνεπώς δεν απαιτείται αναπροσαρμογή    για το οικον. Έτος 2021  και 
προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ΄αριθμ 28/342/2018 (ΑΔΑ: 63ΟΣΩΚΔ-ΖΩ2) προηγούμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου  με τη διαφορά ότι θα πρέπει να καθοριστεί  το ίδιο 
δικαίωμα και για τους μη δημότες  
8.Τις διατάξεις της παρ.α του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 σύμφωνα με τις οποιες 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει για  : 
αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των 
εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται 
με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 
582/1968 (Α΄ 225) 
9.Το γεγονός ότι στο Δήμο Νεμέας δεν έχει συσταθεί και δεν λειτουργεί Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής αφού ο πληθυσμός είναι κάτω των 10.000 μονίμων κατοίκων, 
οπότε σύμφωνα με  την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.&Η.Δ. 59/74986/30.10.2020 εγκύκλιο  στην 
οποια επισημαίνεται ότι σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων  κατοίκων   στους 
οποιους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις 
αρμοδιοτητες τις ασκεί το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο  δεδομένου ότι είναι το 
όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας 
10.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3853/2010 σύμφωνα με τις οποιες: 
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. 
3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.   
11. το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "Ο κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της 
οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και 
κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.  
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12.Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 παρ. ιγ σύμφωνα με τις οποίες : 
Η Οικονομική Επιτροπή : 
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 
δήμου, με την επιφύλαξη  της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την 
υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισάγει στο σώμα την αριθμ. 20/194/2020   απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με εισήγηση για  αναπροσαρμογή  ή μη 
δικαιώματος  παραχώρησης οικογενειακών τάφων και κάλεσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δημοτικό  Συμβούλιο αφού   έλαβε υπόψη του : 

 το άρθρο 1 παρ. 1 κ άρθρο 4 του ΑΝ 582/68 
 την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 35535/14-12-2011 
 την εγκύκλιο   31727/1978 του Υπουργείου Εσωτερικών -    
 την απόφαση αριθμ. 20/194/2020   της οικονομικής επιτροπής  
 το γεγονός ότι τα επιβαλλόμενα δικαιώματα  είναι  αντικειμενικά, δίκαια και 

ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας των 
υπόχρεων. 

 Την αριθμ. 28/342/2018 (ΑΔΑ: 63ΟΣΩΚΔ-ΖΩ2)απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  

 την αριθ. 307/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Περί ΄Εγκρισης 
Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του  Δήμου Νεμέας” 

 Τις ανάγκες συντήρησης των κοιμητηρίων του Δήμου μας.  
και  μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

  
1. Δεν αναπροσαρμόζει το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων   

για το οικονομικό έτος 2021 και εφεξής όσον αφορά τους δημότες για το 
Νεκροταφείο  της Κοινότητας Νεμέας (έδρας Δήμου) και τους δημότες των 
Νεκροταφείων των λοιπών Κοινοτήτων του Δήμου  και παραμένουν όπως 
είχαν διαμορφωθεί με την 28/342/2018 (ΑΔΑ: 63ΟΣΩΚΔ-ΖΩ2)απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου που είχε νομιμοποιηθεί ως προς το τμήμα αυτό  με 
την αριθμ.  14750/12.2.2019(ΑΔΑ:6ΩΦΒΟΡ1Φ-Δ7Λ) απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 
σύμφωνα με την εισήγηση της αριθμ. 20/194/2020 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής ,    ως κατωτέρω: 

Α.1  Καθορίζει ΅το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων για το 
Νεκροταφείο της   Κοινότητας Νεμέας ( έδρας Δήμου ) σε 500,00 Ευρώ . 
Α2.Καθορίζει  το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων  των 
Νεκροταφείων  των   Κοινοτήτων του Δήμου Νεμέας,  Αηδονίων, Αρχ.Κλεωνών, 
Αρχ.Νεμέας, Γαλατά ,Δάφνης Λεοντίου, Καστρακίου, Κουτσίου και Πετρίου σε 
300,00  €.   
2. Καθορίζει  το δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων   για το 
οικονομικό έτος 2021 και εφεξής για τους μη δημότες (ετεροδημότες) και ισχύει 
ότι για τους δημότες της Κοινότητας Νεμέας (έδρας του Δήμου) και των λοιπών 
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Κοινοτήτων του Δήμου αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
     Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2021 και εφεξής μέχρι να 
τροποποιηθεί ή ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66 του Β./Δ/τος 24.9/20-10-1958.                                                                                                        

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει 

Η   παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό  181/2020  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Νεμέα  25 Νοεμβρίου      2020   
 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                           
                                       ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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