
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  91/2004                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Κανονισμός  Λειτουργίας
Υπηρεσίας  Νεκροταφείων  του  Δήμου  Κ.
Νευροκοπίου  και  των  Δημοτικών
Διαμερισμάτων.

                                                                                                                                                       
Στο Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 22η Απριλίου του έτους δυο χιλιάδες τέσσερα (2004), ημέρα

της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την αριθμ.
3806/15.04.2004  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι τρία (23) μέλη
του παρόντα ήταν είκοσι (20)  και από τα οκτώ (8) μέλη των Παρέδρων Τοπικών Συμβουλίων
παρόντα ήταν έξι (6). Συγκεκριμένα ήταν:

Δ η μ ο τ ι κ ο ί  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Γέρμαν Άγγελος 
1. Τσακιρίδης Σταύρος 
2. Άρμεν Προκόπιος 
3. Κουτσίδης Άρης 
4. Συμεωνίδης Παντελής 
5. Πετρίδης Λάζαρος 
6. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
7. Τσελεπής Λάζαρος 
8. Γαλόπουλος Συμεών 
9. Σίγγου Δημήτριος
10. Βενιζέλος Χρήστος 

11.

12. Καλογερίδης 
Γεώργιος 

13. Σεφειρίδης Δημήτριος 
14. Βουτσάς Ελευθέριος 
15. Σαραφοπούλου – 

Χατζηλαζαρίδου 
Ελισσάβετ  

16. Τονονίδης Χαράλαμπος 
17. Δερμεντζής Αντώνιος 
18. Χαριτόπουλος Παντελής 
19. Μπόσκος Τρύφων  
20. Ζιμπίδης Γεώργιος  
1.

2. Πετρίδης Λάζαρος 
3. Παπαμαρίνου Άγγελος 
4. Ξανθόπουλος Δημήτριος

Π ά ρ ε δ ρ ο ι  Τ ο π ι κ ώ ν  Σ υ μ β ο υ λ ί ω ν

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Ευθυμιάδης Νικόλαος 1. Κοσκερίδης Σάββας  
2. Κασαπίδης Κων/νος 2. Γοριδάρης Ηλίας 
3. Σοφιανίδης Κων/νος  
4. Καφετζής Κων/νος
5. Κάμκος Ιωάννης 
6. Συμεωνίδης Συμεών

  



Ο κ.  Πρόεδρος  παρουσία  και  του  κ.  Δημάρχου   με  πρακτικογράφο  τον  υπάλληλο του
Δήμου Χατζηδάφνη Κων/νο  εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε τα εξής : 

Από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου προτάθηκε και κατατέθηκε σχέδιο κανονισμού
λειτουργίας της Υπηρεσίας Νεκροταφείων, κανονισμό που μέχρι σήμερα στερείτε ο Δήμος μας,
γεγονός που δημιουργεί αρκετά και σοβαρά προβλήματα στη σωστή  λειτουργία της  Υπηρεσίας
Νεκροταφείων του Δήμου.

Σας  καταθέτω το σχετικό σχέδιο που σας  έχει ήδη κατανεμηθεί και σας παρακαλώ να
προτείνεται τις κατ΄ άρθρο προτάσεις προκειμένου να αποφανθεί το σώμα σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού πήρε υπόψη του:
1.- Την εισήγηση του Προέδρου,
2.- Είδε και μελέτησε σχολαστικά το κατατεθέν σχέδιο κανονισμού, 
3.-Τις διατάξεις  των άρθρων 111,  και 106  και του άρθρου 37 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95),
4.- Την ανάγκη ύπαρξης κανονισμού λειτουργίας της Υπηρεσίας Νεκροταφείων,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α
  ΨΗΦΙΖΕΙ  κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου που αφορά  τους

όρους λειτουργίας των Νεκροταφείων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η λειτουργία  γενικά των Δημοτικών Νεκροταφείων βασίζεται στις διατάξεις του:
 1-Α.Ν. 582/1968 «περί δημοτικών και κοινοτικών  κοιμητηρίων».
2-Της  με  αριθ.  ΑΥ  Εσ  Κυπ  Α5-1210/78  Υγειονομικής  Διάταξης  «περί  όρων  ιδρύσεως
κοιμητηρίων».
3-Του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
4-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95)
5-Του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου κα της κειμένης νομοθεσίας  του Β.Δ 24-
9/20-10-58 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των δήμων και κοινοτήτων».

ΑΡΘΡΟ 2  ο

Ο  Δήμος  Νευροκοπίου  έχει  στην  περιοχή  αρμοδιότητάς  του  είκοσι  πέντε  (25)  παλαιά
νεκροταφεία,  τα  οποία ,ως  προς  τη  διοίκηση και  τη  διαχείριση  ανήκουν  στην  αποκλειστική
αρμοδιότητα  του  Δήμου.  Στα  Κοιμητήρια  (Νεκροταφεία)  ως  πράγματα  εκτός  συναλλαγής,
ανήκοντα στον Δήμο κανείς δεν αποκτά ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα, αλλά μόνο δικαίωμα χρήσης
επί ορισμένου χώρου ταφής με παραχώρηση από το Δήμο. Ο χώρος  ταφής σε καμία περίπτωση
δεν  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο,  του  προς  ον   έγινε  η  παραχώρηση  ούτε  επιδεκτικός
μεταβίβασης προς τρίτους με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Οι  παραχωρούμενοι  χώροι  μέσα  στα  Δημοτικά  Νεκροταφεία  καθορίζονται  από
σχεδιαγράμματα  (τοπογραφικά  ταφολόγια)  που  εκπονήθηκαν  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του
Δήμου.

Πρόσθετα σε κάθε Νεκροταφείο, υπάρχει χώρος ταφής γενικά των ετεροδόξων.
ΑΡΘΡΟ 3  ο

Η ταφή των Νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Νεκροταφεία και στους χώρους
που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό.

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε η αυθαίρετη κατάληψη χώρου και η διενέργεια εργασιών
κατασκευής τάφων-μνημείων, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού  και των προβλεπομένων
σε αυτών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 4  ο

Η Διοίκηση των Νεκροταφείων ασκείται από το Δήμο με τα όργανα που είναι ταγμένα για το
σκοπό αυτό.

Την ανώτατη εποπτεία  των  Νεκροταφείων  ασκεί  ο Δήμαρχος,  μπορεί  όμως  να ανθέτει
αυτή και σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου.

Για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών των Νεκροταφείων, υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι
υπάλληλοι του Δήμου (διορισμός επιστάτη?).



ΑΡΘΡΟ 5  ο

Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομίσει στον αρμόδιο υπάλληλο(επιστάτη) άδεια
ταφής που εκδίδεται από τον Δήμαρχο Νευροκοπίου.

Η ταφή επιτρέπεται  μόνο μετά από παρέλευση δώδεκα (12)  ωρών  από τον θάνατο και
γενικά την ώρα π[ου ορίζεται  με την άδεια ταφής που εκδίδεται από τον Δήμαρχο Νευροκοπίου.

ΑΡΘΡΟ 6  ο

Εκταφή πτωμάτων για νεκροψία επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική εντολή της Εισαγγελικής ή
Ανακριτικής Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ7ο
          Συνήθεις τάφοι 
1-Οι συνήθεις τάφοι θα έχουν διαστάσεις για μεν τους ενηλίκους  μήκος 2,20 μ. και  πλάτος 1,80
μ.,  για  δε  τα παιδιά  μήκος 1,00 μ.  και  πλάτος  0,50  μ.  ,  γενικό δε  βάθος 1,80 μ.  περίπου.  Ο
πυθμένας  των  τάφων  κείται  τουλάχιστον  1,00  μ.  χαμηλότερα  της  στάθμης  οιασδήποτε
παρακείμενης οδού.
2-Οι  τάφοι  μετά  την  εναπόθεση  του  νεκρού,  θα  πληρούνται  καλά  με  γαιώδη  υλικά   ως  την
επιφάνεια του εδάφους και πέραν αυτή θα σχηματίζεται άνω γεώλοφος ύψους 0,25 μ. περίπου.
3-Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ. μετρούμενη από των ορίων της
εκσκαφής.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Κτιστοί τάφοι (θόλοι)
1-Οι διαστάσεις των  κρυπτών (φερετροθηκών) και των βοηθητικών χώρων των κτιστών τάφων
καθορίζονται ως κάτωθι:
α)Καθαρό πλάτος διαδρόμων τουλάχιστον 1,00 μ.
β)Καθαρές εσωτερικές διαστάσεις κρύπτης τουλάχιστον 0,85 μ. πλάτος, 0,75 μ. ύψος και 2,20 μ.
μήκος.
2-Η  εξωτερική  μορφή  και  το  μέγεθος  των  κτισμάτων    των  κτιστών  τάφων  πρέπει  να
συμβιβάζεται  με  την  σοβαρότητα  του  χώρου  στον  οποίο  εντάσσονται  και  να  έχουν  την
απαιτούμενη   πλαστική  έκφραση,  παράλληλα  δε  να  εναρμονίζονται  πλήρως  με  την  γενική
αισθητική εικόνα της περιοχής και να αναδεικνύουν αυτή  και απαγορεύεται η κατασκευή σκέπης
ή στεγάστρου πάνω από τα κτίσματα των τάφων. 
Γενικά επιβάλλεται  όπως οι εξωτερικές διαστάσεις των κτισμάτων των εν λόγω τάφων να μην
υπερβαίνουν  τα  3,50 μ. μήκος, 3,00 μ. πλάτος και 2,50 μ. ύψος από την επιφάνεια του  εδάφους. 
3-Για την έναρξη των εργασιών  κατασκευής των κτιστών  τάφων  θα εκδίδεται  άδεια από τον
Δήμαρχο Νευροκοπίου και μετά από έγγραφη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε
όλες οι εργασίες να γίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   
Οικογενειακοί  τάφοι
1-Μπορούν να παραχωρηθούν  χώροι στα Νεκροταφεία για τη σύσταση οικογενειακών τάφων,
καθώς και στους χώρους των ετεροδόξων,  εφόσον με την παραχώρηση αυτή δεν αφαιρείται ο
αναγκαίος  χώρος για την ταφή των νεκρών.
Η παραχώρηση οικογενειακού τάφου γίνεται στο όνομα αυτού που κάνει την αίτηση ή στο όνομα
αυτού για τον οποίο ζητείται η παραχώρηση του τάφου.  Απαγορεύεται να γίνει  παραχώρηση
οικογενειακού τάφου για  δύο ή περισσότερα  πρόσωπα  ταυτόχρονα.
 2α–Οι χώροι που παραχωρούνται στα Δημοτικά Νεκροταφεία για οικογενειακούς τάφους, δεν
αποτελούν  περιουσιακά στοιχεία αυτών στους οποίους έγινε η μεταβίβαση,  ούτε μπορούν  να
μεταβιβασθούν με πράξη σε τρίτους.
2β-Αποκλειστικό δικαίωμα ταφής  σε οικογενειακό τάφο έχει  μόνο αυτός  στον οποίο έγινε η
παραχώρηση του παραπάνω τάφου, οι συγγενείς αυτού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή (συγγένεια
μεταξύ  ανιόντων  και  κατιόντων),  οι  σύζυγοι  αυτών  και  τα  νόμιμα  παιδιά  ή  τα  παιδιά   από
υιοθεσία,  καθώς κα τα  αδέλφια αυτού που δεν έχουν δική τους οικογένεια,  εφόσον  εφ΄ όσον
συγκατατίθεται έγγραφα αυτός ή αν  δεν υπάρχει αυτός  η σύζυγος ή ο σύζυγος και οι κατιόντες
αυτού.
2γ-Με  την  παραπάνω παραχώρηση  δεν  δημιουργείται  δικαίωμα   κυριότητας  ούτε  μπορεί  να
αποκτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά απλό δικαίωμα χρήσης  και μάλιστα μόνο για την ταφή
αυτών των συγγενών που αναφέρθηκαν παραπάνω (άρθρο 966 Α.Κ.)



3-Απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  παραχώρηση  οικογενειακού  τάφου  από  την  αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου  είναι τα εξής: 

-Αίτηση του ενδιαφερομένου
-Καταβολή στο Ταμείο του Δήμου του χρηματικού ποσού της δαπάνης , διάνοιξης  και

προετοιμασίας  του χώρου
-Σύνταξη συστατικής πράξης της παραχώρησης που υπογράφεται από τον Δήμαρχο και

τον δικαιούχο και στην οποία δηλώνεται ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων που αναφέρονται σε
αυτή.  Το στέλεχος της παραπάνω πράξης παραμένει  στο αρχείο  του Δήμου ,  το δε απόκομμα
αυτής παραδίδεται στον δικαιούχο. 

4-Αυτοί που ενταφιάζουν  νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους  οφείλουν να προσκομίζουν στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το απόκομμα της  συστατικής πράξης παραχώρησης του

δικαιώματος χρήσης  χώρου και αφού ελεγχθεί ο βαθμός συγγενείας του ενταφιαζομένου
με τους νόμιμα αρχικούς  δικαιούχους του τάφου, δίνεται άδεια ταφής μετά την καταβολή

των εξόδων. 
5α-Αυτοί  στους  οποίους   παραχωρούνται  οικογενειακοί  τάφοι,  είναι  υποχρεωμένοι  να
διαρρυθμίσουν  αυτούς  καλλιτεχνικά  μέσα  σε  τρία  χρόνια.  Κατά  την  αποπεράτωση  πρέπει  να
διορθωθούν όλες οι βλάβες που τυχόν έγιναν σε  γειτονικούς χώρους, μνημεία, κήπους κ.λ.π. από
τους υπόχρεους, αλλιώς αυτές επανορθώνονται με δαπάνες του Δήμου και τα έξοδα βεβαιώνονται
και  εισπράττονται  σαν  δημοτικά  έσοδα  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  είσπραξης   των
δημοτικών εσόδων.
5β-Αυτός  που  χρησιμοποιεί  οικογενειακό  τάφο  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  και  να
συμμορφώνεται   με  όλες  τις  διατάξεις  του    Κανονισμού   Λειτουργία  Νεκροταφείων,  τις
αστυνομικές και υγειονομικές  διατάξεις  τους Νόμους και τα διατάγματα του Κράτους σχετικά
με  τα  Νεκροταφεία,  καθώς  επίσης  να  καταβάλλει  τα  παντός  είδους  δικαιώματα  που  έχουν
επιβληθεί  από  το  Δήμο  για  την  καθαριότητα,  συντήρηση,  επίβλεψη  και  διαφύλαξη  των
νεκροταφείων κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 10  ο   
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οικογενειακού τάφου  για την ταφή νεκρών που δεν προβλέπονται

στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
Η  παράβαση  οποιοδήποτε  όρου  του  Κανονισμού,  συνεπάγεται  αυτοδίκαια  την  απώλεια  του
δικαιώματος  χρήσης του παραχωρουμένου χώρου από όλους τους δικαιούχους, οποιοσδήποτε και
αν υπήρξε αυτός π[ου αθέτησε τον όρο, επανέρχεται στον Δήμο το παραπάνω δικαίωμα χρήσης
του χώρου με όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό, χωρίς καμία αποζημίωση από μέρους του
Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11  ο

 Με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να παραχωρούνται τάφοι «τιμής ένεκεν» για
την  ταφή  προσώπων  που  με  την  ΕΘΝΙΚΗ  και  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  δράση  τους  πρόσφεραν
μεγάλες υπηρεσίες στο Έθνος και τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ12ο 
Δικαιώματα χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων
Τα  δικαιώματα  χρήσης  των  Δημοτικών  Νεκροταφείων  και  των  εγκαταστάσεων  αυτών
ρυθμίζονται  και  καθορίζονται  με  βάση  το  άρθρο  19  του  από  24-9/20-10-58  Β.Δ.  «περί
κωδικοποιήσεως  σε  ενιαίο  κείμενο  νόμου των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  των  προσόδων  των
δήμων και κοινοτήτων» , ισχύουν δε  αυτά για όλα τα νεκροταφεία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 13  ο   
Η  βεβαίωση  και  είσπραξη  των  δικαιωμάτων  αυτών  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
ισχύουσας Δημοτικής και Κοινοτικής νομοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεων των εσόδων
των δήμων και κοινοτήτων», δηλαδή με διπλότυπο είσπραξης και μετά από προηγούμενη εντολή
είσπραξης του γραφείου δημοτικών προσόδων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 14  ο

Α- Για τους αποδεδειγμένα  άπορους κανένα δικαίωμα των νεκροταφείων δεν καταβάλλεται. Η
διαπίστωση  της  απορίας   θα  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  του  νομίμου  πιστοποιητικού
απορίας.
Β-Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας και γενικά των
Σωμάτων  Ασφαλείας,  γίνεται  δωρεάν  στο  Νεκροταφείο  και  σε  ιδιαίτερο  χώρο  (Στρατιωτικό
Νεκροταφείο).



Γ-Η  ταφή  ασθενών  που  πέθανα  σε  ιδρύματα  και  είχαν   εισαχθεί  έκτακτα  σε  αυτό  κατά  τη
διάρκεια εφημερίας του , γίνεται δωρεάν στο Νεκροταφείο, εφόσον είναι αδύνατη η αναζήτηση
από τα Ιδρύματα των συγγενών τους για τη διαπίστωση της απορίας αυτών σύμφωνα με το Νόμο .

ΑΡΘΡΟ 15  ο

  Οι ετερόδοξοι ενταφιάζονται σε χώρους που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό με την καταβολή
των δικαιωμάτων  που  καθορίζονται με τον Κανονισμό αυτό .

ΑΡΘΡΟ  16  ο   
  Για κάθε άδεια ταφής καταβάλλονται τα δικαιώματα ταφής, ανακομιδής οστών, φύλαξης οστών
στο  οστεοφυλάκιο,  χρήσης  αίθουσας  τελετών  και  δεξιώσεων  και  τέλος   το  δικαίωμα
παραχώρησης διαδοχικών τάφων (οικογενειακοί τάφοι).  Οι ανακομιδές γίνονται με την επιμέλεια
των συγγενών.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παραχώρηση κενών τάφων .

ΑΡΘΡΟ 17  ο

Τελικές διατάξεις
Μέσα στο Νεκροταφείο απαγορεύεται οποιαδήποτε ανευλάβεια . Σε περίπτωση που κάποιος δεν
συμμορφωθεί  με  αυτό  καλείται  να  εγκαταλείψει  το  Νεκροταφείο,  σε  περίπτωση  δε  άρνησης
παραδίνεται αυτό στα Αστυνομικά Όργανα ή το Επιστάτη.
Απαγορεύεται μέσα στο Νεκροταφείο η έκθεση πένθιμων αντικειμένων, οποιαδήποτε διαφήμιση
και πώληση λουλουδιών ή άλλων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 18  ο

  Κάθε  είδους  δωρεές  δημοτών  στα  Νεκροταφεία  γίνονται  δεκτές  από  το  Δήμο  και
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών δημοτών.

ΑΡΘΡΟ 19  ο   
  Για τη  ακριβή τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού αυτού, είναι υπεύθυνο πρόσωπο των
Νεκροταφείων, κάθε  παράβαση του οποίου  κρίνεται βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
Το  παραπάνω προσωπικό  ανοίγει  τους  τάφους  ή  επιτρέπει  την  κατασκευή  νέων  τάφων  μόνο
ύστερα από ειδική άδεια του Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ  20  ο   
Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό,  ρυθμίζονται μετά από εισήγηση του
Δημάρχου,  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ  21  ο

  Ο  Κανονισμός  αυτός   θα  ισχύει  από  την  ημέρα  της  έγκρισής  του  και  μέχρις  ότου
τροποποιηθεί ή καταργηθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   91/2004.

Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Μελέτιος Μαυρίδης  
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