
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2021.

2 Ρύθμιση θήρας αγριοκούνελου στον Νομό Δωδε-
κανήσου για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περι-
όδους.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον Πε-
ριοδικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών 2021.

4 Καθιέρωση νυχτερινής υπερωριακής απασχόλη-
σης σε υπαλλήλους του τμήματος καθαριότητας 
του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2021.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών 
υπαλλήλων του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
2η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 

Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2021.

Με την υπ’ αρ. 3162.15/49990/2021/09.07.2021 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα: α) με την παρ. 3 του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση , λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» λόγω 
κατεπειγουσών αναγκών (πρόσληψη έκτακτου Ναυτι-
κού Προσωπικού, προμήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής Πλοηγίδων) και β) με τις παρ. 3 και 4 του άρ-
θρου 26 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» 
(Α΄43) εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού 
του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού 
Έτους 2021, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα δια-
μορφώνονται ως εξής:

Έσοδα: 16.381.840,00 €. 
Έξοδα: 16.366.785,00 €. 
Πλεόνασμα: 15.055,00 €.

Ο  Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 32766  (2)
Ρύθμιση θήρας αγριοκούνελου στον Νομό Δω-

δεκανήσου για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές 

περιόδους.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 «περί 

δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 86/1969».

2. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (Α΄ 90).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

4. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρο-
νάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου (ΥΟΔΔ΄ 783).

5. Την υπ’ αρ. 34817/15-6-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Αιγαίου κ.λπ. (Β΄ 2131).

6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων 
Νομού Δωδεκανήσου.

7. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δωδε-
κανήσου, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus 
cuniculus) για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους, 
δηλαδή από κυνηγετική περίοδο 2021-2022 έως και την 
κυνηγετική περίοδο 2025-2026, ως εξής:

1. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου 
(Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10η Ιανουαρίου 
εκάστου έτους για το Νομό Δωδεκανήσου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Περιορίζουμε το κυνήγι του αγριοκούνελου 
(Oryctolagus cuniculus) σε τρεις (3) ημέρες την εβδο-
μάδα δηλαδή Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή και ορίζουμε 
μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) 
αγριοκούνελα.

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για 
την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διά-
ταξης Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 9 Ιουλίου 2021

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 84279/10091 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον Πε-

ριοδικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών 2021.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 και την παρ. 3 του άρθρου 283 του 

ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Την υπ’ αρ. 184270/11852-22-12-2020 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου  «Ορισμός Αρμοδιοτήτων 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (Β΄1085).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249) 
σύμφωνα με το οποίο ποσοστό 25% επί των εισπράξεων 
των τελών του Περιοδικού Ελέγχου διατίθενται στις κατά 
τόπους Διεύθυνσης Εμπορίου ΠΕ της χώρας.

4. Την υπ’ αρ. 91354/30/08/2017  υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 2983) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ). καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 524/1978 
(Α΄ 112) για κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των ισχυ-
ουσών διατάξεων των αναφερομένων στην Ελλάδα του 
Διεθνούς συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

5. Την υπό στοιχεία Φ3-770/30-4-1985 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΜ. «περί διαδικασίας και του τρόπου διενέργειας 
του ελέγχου».

6. Την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), με 
το οποίο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
του ν. 441/76 (Α΄ 259), όπως κωδικοποιήθηκε στην παρ. 2 
του άρθρου 8 του π.δ. 524/1978 (Α΄12), μεταβιβάζονται 
στις Υπηρεσίες Εμπορίου των πρώην Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων της Χώρας.

7. Την υπό στοιχεία Φ2 670/12-2-2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης ως προς το ύψος των τελών του 
αρχικού και περιοδικού ελέγχου (Β’ 295).

8. Την υπό στοιχεία Φ2-2301/28-12-2009 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας - 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Οδηγίες 
και διευκρινίσεις σχετικά με την διεξαγωγή του Περιο-
δικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

9. Το υπ’ αρ. 81/17-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Διευκρι-
νίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών».

10. Την υπό στοιχεία Φ2-245 /4-02-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας «Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη διε-
ξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

11. Την υπό στοιχεία Φ2-2312/28-12-2012 απόφαση 
της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας Υποδομών , Μεταφορών 
και Δικτύων σχετικά με την διεξαγωγή του Περιοδικού 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2014.

12. Την υπό στοιχεία Φ2-226/27-01-2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για την διεξαγω-
γή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.

13. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 173).

14. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Θεσπρωτίας 
για την διενέργεια του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και 
Σταθμών του Νομού Θεσπρωτίας από την δημοσίευ-
ση της παρούσας μέχρι την 31-12-2021. Με ευθύνη της 
Διεύθυνσης θα συγκροτηθούν συνεργεία ελέγχου στα 
οποία οι συμμετέχοντες Υπάλληλοι θα εργασθούν κατά 
διαστήματα από ώρα 20:00 μ.μ. μέχρι 22:00 μ.μ.

Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά 
είναι η διενέργεια Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθ-
μών , καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την προστασία 
του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις 
κατά τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν είναι επτά (7).
Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 

(20) είκοσι.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζε-

ται να ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00€) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ-
ϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 ΦΟΡΕΑ 072 
και ΚΑΕ 0566 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας .

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 55 (4)
Καθιέρωση νυχτερινής υπερωριακής απασχόλη-

σης σε υπαλλήλους του τμήματος καθαριότητας 

του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Οινουσσών.
6. Την υπ’ αρ. 38717/4.9.2020 απόφαση Συντονι-

στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Καθιέρωση 
24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές 
και αργίες του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών υπηρεσι-
ών και περιβάλλοντος του Δήμο Οινουσσών (Β΄ 3912).

7. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου Οι-
νουσσών, οικονομικού έτους 2021, που εγκρίθηκε με την 
υπ’  αρ. 50/2020 απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την 
υπ. Διοίκησης Ν. Χίου, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για 
την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης στους μονί-
μους υπαλλήλους υπηρεσίας καθαριότητας στον Κ.Α. 20- 
6012.001 με πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ.

8. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση 
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την μεταφορά των 
απορριμματοφόρων του Δήμου Οινουσσών από τον 
ΣΜΑ Οινουσσών προς τον ΧΥΤΑ Νότιας Χίου και συ-
γκεκριμένα κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και πραγ-
ματοποιείται η προσέγγιση Επιβατικού Οχηματαγωγού 
Πλοίου στο λιμάνι των Οινουσσών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Β΄εξάμηνο του έτους 2021 την 
ανάγκη υπερωριακής εργασίας με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες δύο μονίμων υπαλλήλων της υπηρε-
σίας καθαριότητας του Δήμου μας, οι οποίοι κρίνεται 
απαραίτητο να εργασθούν σε διαφορετικές ώρες, πέραν 
του συνήθους ωραρίου τους και συγκεκριμένα κατά τις 
νυχτερινές ώρες , οπότε και πραγματοποιείται η προ-
σέγγιση Επιβατικού Οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι 
των Οινουσσών, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των 
απορριμματοφόρων από τον ΣΜΑ Οινουσσών προς τον 
ΧΥΤΑ Νότιας Χίου.

Οι κατά τα ως άνω ώρες νυχτερινής υπερωριακής ερ-
γασίας για το προσωπικό Ο.Τ.Α. α΄βαθμού που ανήκει 
σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βά-
σει νόμου, σε 24ωρη βάση, ορίζονται να είναι μέχρι 180 
ώρες αντίστοιχα ανά υπάλληλο.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να απασχοληθούν 
δύο μόνιμοι υπάλληλοι του τμήματος καθαριότητας ως 
ακολούθως:

Α. Μόνιμο Προσωπικό:

Κλάδος Αριθμός 
Υπάλληλων

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με αυτή που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Με απόφαση Δημάρχου θα βεβαιώνεται η υπηρεσιακή 
απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, ύστερα από 
βεβαίωση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Οινούσες, 6 Ιουλίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

Ι

Αριθμ. απόφ. 112 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών 

υπαλλήλων του Δήμου Φιλιατών για το έτος 

2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997. 
3. Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007.
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Την υπ’ αρ. 2/70738/0022/28-09-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών 
διατάξεων».

6. Το άρθρο 15 του ν. 4147/2013 περί κύρωσης της 
από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

7. Το υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικό με την πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κε-
φαλαίου Β΄του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ.) 
και ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του 
κεφ. Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

8. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Φιλιατών (Β΄ 2304/2012).
9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Ληξιαρχείων του Δή-

μου, του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου, του Γραφείου 
Κοινότητας Φιλιατών καθώς και του Νομικού προσώπου 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε για το έτος 2021 Β΄εξάμηνο καθιέρωση 
υπερωριακής απασχόλησης τακτικών υπαλλήλων, με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου ως ακολούθως:
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Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών και Δημο-
τικής Ενότητας Σαγιάδας

Αριθμός Υπαλλήλων Απογευματινή Εργασία 
Ώρες συνολικά

2 240
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Κοινότητας Φιλια-

τών (Πρακτικογράφοι)

Απογευματινή Εργασία
Αριθμός Υπαλλήλων  Άτομα/Ώρες συνολικά

2 240

Υπηρεσίες Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών 
(Μισθοδοσία προσωπικού )

Απογευματινή Εργασία

Αριθμός Υπαλλήλων Άτομα/Ώρες κατά άτομο

1 120
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων 

θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα από το Δήμαρ-
χο και τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου αντίστοιχα.

Β) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Φιλιατών οικονομικού έτους 2021, η οποία θα καλυφθεί 
από τους κωδικούς με αριθμό 10-6012.001, 10-6012.002 
και 10-6012.003 συνολικού ποσού «5500,00» ευρώ και σε 
βάρος του υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Νομικού 
Προσώπου έτους 2021 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.10-
6012 ποσού «3.000,00» ευρώ.

Γ) Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησης και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου 
απόφαση δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Φιλιάτες, 15 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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