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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

79/2020 
από το πρακτικό της 14ης/24.06.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 2ο : Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 7035/ 02.12.2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019» για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 11:00 π.μ. 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 5306/20.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 

του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ’  αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ: 

Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

 

  Παρόντες 

1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  4. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1, αναπληρωματικό μέλος 

 

Απόντες 

5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος2 6. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 
2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Γκουντάρας ενημέρωσε εγκαίρως ότι λόγω έκτακτης συνάντησης με τα μέλη των 

Πολιτιστικών Συλλόγων Σκλήθρου και Ελάφου θα απουσιάσει από τη συνεδρίαση. 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 7035/ 02.12.2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019» για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 

Πρόσκληση με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 καλεί τους Δήμους της χώρας να 

υποβάλλουν  προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020». 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την Πρόσκληση προεκτιμάται σε 55.000.000,00€, εκ των 

οποίων τα 35.000.000,00€ για το έτος 2019 και τα 20.000.000,00€ για το έτος 2020.  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως εξής:  

• Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

• Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο.  

 

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του 

προγράμματος. 

 

Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1 είναι:  

➢ 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου,  

➢ 1.2  α. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων,  

μνημείων ή έργων τέχνης.  

   β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2.  

 

Στην πρόσκληση διευκρινίζεται ότι το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο 

Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης», όπως υπολογίζεται ανά Μέτρο, 

σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 

6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.). 

 

Με βάση την ωριμότητα των έργων που σχεδιάζονται από το Δήμο για την εξεύρεση προγραμμάτων 

χρηματοδότησης, προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) 

«Αστική Αναζωογόνηση 2019», στην υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: 

«Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» - Επιλέξιμη δράση 1.1: «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων 

χώρων και χώρων πρασίνου», για τη χρηματοδότηση του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ». 

 

Αντικείμενο της υπ’ αριθ. 21/2020 σχετικής μελέτης του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς είναι η 

ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του αστικού χώρου στον οικισμό της Μελιβοίας. Η εν λόγω 

μελέτη αποτελεί τμήμα της ευρύτερης μελέτης με αριθμό 10/2012, που συντάχθηκε το 2012 από το τμήμα 

ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με τον συνολικό προϋπολογισμό της να 

ανέρχεται σε 725.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 21/2020 μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 345.000,00 ευρώ και 

περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: α) κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού σε τμήμα της κεντρικής οδού που 

διασχίζει το χωριό από την είσοδό του από την Αγιά μέχρι την έξοδο προς τη θάλασσα και ειδικότερα από 

τη θέση «Χατζή» μέχρι τη θέση «Νταλά», β) δημιουργία νέας εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο 

τμήμα της κεντρικής οδού που βελτιώνεται και στους ΚΧ, με την τοποθέτηση παραδοσιακών χυτοσιδηρών 

ΑΔΑ: 9Λ5ΕΩ6Ι-ΘΞΑ



Σελίδα 3 από 5 

ιστών, ύψους 4m περίπου και φωτιστικών σωμάτων LED κορυφής, τύπου φαναριού, γ) παρεμβάσεις 

ανάπλασης – ανάδειξης σε δύο κοινόχρηστους χώρους που συναντά ο κεντρικός δρόμος στην καρδιά του 

οικισμού και συγκεκριμένα στη θέση «Τρανή Βρύση» και στη θέση «Νταλά», στους οποίους δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανάπλασή τους και την αρμονική ενσωμάτωσή τους στο 

γύρω φυσικό και οικιστικό  τοπίο (επίστρωση των δαπέδων με χονδρόπλακες ακανόνιστες και 

διακοσμητικά στοιχεία από κυβόλιθους γρανίτη, κατασκευές/διαμορφώσεις από λιθόκτιστα παρτέρια 

διαφόρων διαστάσεων για φυτεύσεις, λιθόκτιστα παγκάκια με ξύλινες τάβλες, καθώς και πέτρινων 

πεζουλιών, φυτεύσεις). 

 

Στην παρ. 6 του Οδηγού του Χ.Π. ορίζεται ότι το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του 

προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.  

Ειδικότερα, για το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» – δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που 

δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο – θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι 

δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α. Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων 

για έργα του Μέτρου 1. 

Β. Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο: Χ1= 

(200.000+Π*5)*σΑΠ, όπου:  

- Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης 

απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014). 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous),  

- σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε: α) 1,1 για τους Δήμους οι 

οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι 

θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί), β) σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω 

από 5.000 κατοίκους και γ) σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το Δήμο Αγιάς, 

με τον Πραγματικό - de facto Πληθυσμό να ανέρχεται σε 11.633 κατοίκους, υπολογίζεται σε: 

Χ = (200.000+11.633*5)*0,8 = 206.532,00€ 

 

Το ποσό αυτό πρέπει να αντιστοιχεί (κατά ανώτατο ποσοστό) στο 60% του συνολικού οριστικού 

προϋπολογισμού του έργου που υποβάλλεται προς ένταξη. Δηλαδή: Χ = 0,6*Προϋπολογισμός και άρα: 

Προϋπολογισμός = Χ/0,6. Επομένως ο Δήμος Αγιάς, για να χρηματοδοτηθεί με το «ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησής» πρέπει να υποβάλλει πρόταση προϋπολογισμού τουλάχιστον:  

Προϋπολογισμός ≥ 206.532,00€/0,6 = 344.220,00€. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ την με αριθμό 6056/28-11-2018 Πρόσκληση, 

➢ Την ανάγκη για την υπογειοποίηση κάδων, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» - Επιλέξιμη 

δράση 1.1: «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου», του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», στην υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 

Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 345.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β.  Να βεβαιώσετε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν θα προκύψει – στην περίπτωση που κατά τη 

συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία), η 

συνολική δαπάνη ξεπερνάει το ποσό ένταξης από το Πράσινο Ταμείο - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και 

συγκεκριμένα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου για την κάλυψη έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 
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Γ. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δήλωσε τα εξής: « 

Η παράταξή μας εξέφρασε τις ενστάσεις της για το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης και το χρόνο που μας 

δίνετε τις εισηγήσεις των θεμάτων. Τις αντιρρήσεις μας δεν τις λάβατε υπόψη σας. 

Μη έχοντας άλλο τρόπο διαμαρτυρίας αρνούμαστε να δώσουμε θετική ψήφο ακόμα και για τα αυτονόητα. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι μας είναι εύκολο να καταψηφίσουμε το 4ο και 5ο θέμα, δύσκολο βέβαια για τα 

υπόλοιπα. 

Η αρνητική ψήφο μας όμως δεν έχει να κάνει με την ουσία των θεμάτων, αλλά με την πρακτική απαξίωσης της 

αντιπολίτευσης και γι’ αυτό και μόνο αυτό το λόγο καταψηφίζουμε όλα τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η θέση μας αυτή παρακαλώ να συνοδεύει την αρνητική μας ψήφο σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης». 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 κβ. του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.»,  

- την υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», 

- την ανάγκη για την υπογειοποίηση κάδων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» - Επιλέξιμη δράση 

1.1: «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου», του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», στην υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019 

Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 345.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β.  Βεβαιώνουμε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν θα προκύψει – στην περίπτωση που κατά τη 

συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία), η 

συνολική δαπάνη ξεπερνάει το ποσό ένταξης από το Πράσινο Ταμείο - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και 

συγκεκριμένα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου για την κάλυψη έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 
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Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου. 

 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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