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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

  Θέμα Τροποποίηση της αριθμ. 730/2020 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 

για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας» 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, 

συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η 

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την 

αρ.πρωτ.3514/05-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -     Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -   Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -      Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα παρουσίασε εισήγηση του Αυτ. 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ. υπάλ .Ε. Ιωάννου), που έχει ως εξής:  

 

 «…Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ.αριθμ. 16401/28-08-2020 πρόσκληση και συγκεκριμένα την Ομάδα 

Γ αυτής, του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποβολή προτάσεων, 

στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και συγκεκριμένα στον άξονα 

προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»,  

με τίτλο : « Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» με 

στόχο την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς 
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επίσης και Δημοτικών Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α. Σκοπός της 

δράσης είναι η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων και 

συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών 

μονάδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ποιοτικών και 

ποσοτικών ελλείψεων κατά τη διάρκεια της προσχολικής και υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και την πρόληψη διαρροών από την εκπαιδευτική 

διαδικασία ως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Τις επιλέξιμες δαπάνες της πρόσκλησης: 

2.1.  οι δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν 

υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές κατά την εκτέλεση 

δημοσίων έργων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με 

το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

2.2. Οι δαπάνες των έργων / προμηθειών που  μπορούν να 

περιλαμβάνουν και εργασίες διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Θα αποτελούν διακριτό υποέργο 

και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης 

δαπάνης.  

2.3. Το κόστος κατασκευής των κτιρίων που  θα αποτυπώνεται στον 

προϋπολογισμό των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών, ο οποίος θα 

συντάσσεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών και θα τηρεί τον 

ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών τιμολογίων εργασιών έργων (υπ’ αριθ. 

ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β΄ 1746 απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών, όπως ισχύει). 

2.4. Η αγορά γης σε ποσοστό έως 15% του προϋπολογισμού του 

σχετικού υποέργου  

2.5. τα Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.  

2.6. οι  Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.  

2.7. οι  παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υποδομών ηλεκτροκίνησης και ευφυή 

συστήματα διαχείρισης - διανομής – αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας 

(Φ/Β στη στέγη του κτιρίου, στους χώρους στάθμευσης, γεωθερμία, 

BMS/BEMS, σταθμοί φόρτισης κ.α.), με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του 

προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.  

2.8.  η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, 

σε ποσό έως 5.000 €.  

2.9. η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα 

ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην 

περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να 

υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο 

τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία 

σε άλλον. Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 

1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.  

3. Το συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης που ανέρχεται σε 

200.000.000 ευρώ (€) και συγκεκριμένα για την Ομάδα Γ στα 

100.000.000ευρώ (€). 

4. Το ότι η αίτηση χρηματοδότησης δύναται να περιλαμβάνει έως δύο 

(2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου 

υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).  

5. το φυσικό αντικείμενο του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 

για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας» που αφορά την ανέγερση σχολικού 

συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας σε γήπεδο εκτάσεως  25 

στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα του 

Δήμου Πρέβεζας με: 
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Α) την εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου (με τμήμα υπογείου) να 

ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 8.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). 

Β) την προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών να ανέρχονται συνολικά στο ποσό 

των 1.725.264,58€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

6. Την αριθμ.730/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πρέβεζας που αφορά «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ανέγερση σχολικού 

συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας» και στην οποία 

εγκρίθηκαν ομόφωνα : 

6.1.  Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

συγκεκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ07. 

6.2. Η υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο : «Ανέγερση σχολικού 

συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», στο πρόγραμμα 

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” , στην πρόσκληση ΑΤ07 , στον άξονα προτεραιότητας 

: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»,  με τίτλο : « 

Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» και συνολικού 

προϋπολογισμού 8.224.720,00  €. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με ίδια 

συμμετοχή για το έργο. 

6.3. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας κου Νικολάου Γεωργάκου 

όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της 

πρότασης. 

7. τη με αριθμ.πρωτ.3686/09-02-2021 Βεβαίωση περί Έλλειψης Απαιτούμενης 

Τεχνικής Επάρκειας για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου 

«Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου». 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

την τροποποίηση της 730/2020 Α.Ο.Ε. αναφορικά με: 

➢ Έγκριση της υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο : «Ανέγερση 

σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», στο 

πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” , στην πρόσκληση ΑΤ07 , στον 

άξονα προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός»,  με τίτλο : « Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των 

Δήμων» και συνολικού προϋπολογισμού 9.725.264,58  €. Ο δήμος δεν 

επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή για το έργο. 

 

➢ Την ανάθεση σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου καθώς και την έγκριση της σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), με σκοπό την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων της 

αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης της Πράξης για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου», 

η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών κάλυψης Διοικητικού κόστους του 

Φορέα στον οποίον ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου 

(κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, 

ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν 

την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά 

καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το 

απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την 

αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον.  

Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους ανέρχεται σε 1,5% του 

προϋπολογισμού δημοπράτησης των Κύριων Υποέργων Σύνταξης Μελετών 

του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό 

Σχολείο Πρέβεζας» και Κατασκευής αυτού, δαπάνη η οποία βαρύνει το 

Πρόγραμμα και όχι το Φορέα μας. 
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➢  Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο 

Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για το σκοπό αυτό. 

➢ Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας κου Νικολάου Γεωργάκου για 

την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου 

που αφορά αυτή και 

➢ Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας κου Νικολάου Γεωργάκου όπως 

ορίσει για λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας τα μέλη και τους αναπληρωτές 

τους στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής 

Σύμβασης.......». 

 

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε τα εξής: « Δεν κατανοούμε το λόγο της επαναφοράς του 

θέματος και τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης της οικονομικής 

Επιτροπής  

Δεν κατανοούμε επίσης πως γίνεται να αναλαμβάνει η ΔΕΠΑΝ όλη τη διαδικασία με 

αμοιβή μάλιστα που αγγίζει τις 125.000 ευρώ όταν συμμετέχει ο Δήμος μας σε 

αυτή ως ισότιμος εταίρος  και μάλιστα με ετήσια συνδρομή  

Επίσης η συνεχόμενη υποστελεχωση των τεχνικών Υπηρεσιών και η αδυναμία που 

δημιουργείται από αυτή φαίνεται  και στη δημιουργία φακέλου πρότασης για την 

ανέγερση του μουσικού σχολείου με αποτέλεσμα να δαπανώνται ποσά 5.000,00 

ευρώ που θα μπορούσαν να αποφευχθούν».  

Ο κ. Νίτσας δήλωσε τα εξής: «Ο κ. Γεωργάκος επιχειρεί πραξικοπηματικά και 

σκανδαλωδώς να κάνει τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, με μία ΑΜΚΕ, 

της οποίας είναι μέλος του Δ.Σ. 

Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορεί η “Ανάπτυξη Τώρα” να ανεχθεί τέτοιες λογικές, 

με ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για την τοπική μας κοινωνία. 

Πήραμε στην οικονομική επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση μία συγκεκριμένη 

απόφαση ΟΜΟΦΩΝΑ για να υποβληθεί πρόταση μελέτης-κατασκευής στο 

“Αντώνης Τρίτσης” για νέο συγκρότημα για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Είπαμε 

επίσης ότι η προσπάθεια μέσω ΚΤΥΠ δε θα εγκαταλειφθεί. Επιχειρώντας να μας 

πιάσετε... εξαπίνης, φέρνετε τροποποίηση της απόφασης που πήραμε και όχι 

μόνον αυτό, αλλά επιχειρείτε με fast-track διαδικασίες να παραχωρήσετε το 

απόλυτο δικαίωμα στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΕΠΑΝ, να προχωρήσει 

το συγκεκριμένο στο έργο. Ένας τρίτος δηλαδή...Μία Εταιρεία, στην οποία ο 

Δήμαρχος είναι μέλος του Δ.Σ. 

Το ΔΕΠΑΝ όμως δεν είναι απλή υπόθεση. Και δε το λέμε εμείς. Το λέει ο Πρόεδρος 

της ΝΟΔΕ Πρέβεζας, κ. Τζίμας, ο οποίος δημόσια κατηγόρησε τον Δήμαρχο για την 

εμπλοκή του στην υπόθεση ανάθεσης στη ΔΕΠΑΝ του Open Mall. Εκεί έκανε πίσω 

όμως ο κ. Γεωργάκος μετά τις αντιδράσεις... 

Φταίμε κι εμείς ως σύμβουλοι γιατί τον Οκτώβριο του 2019, όταν έφερε η 

δημοτική αρχή το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση, ήμασταν 

ανυποψίαστοι και δώσαμε τη θετική μας ψήφο. Την υφάρπαξε όμως την ψήφο του 

δημοτικού συμβουλίου ο κ. Γεωργάκος, γιατί τότε δεν ανέλυσε τους σκοπούς του. 

Τώρα όμως ξέρουμε που βαδίζουμε με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής σε 

τέτοιου είδους εταιρείες. 

Καλούμε τον κ. Γεωργάκο να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη τροποποίηση και να 

φέρει το θέμα για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας. Να εξηγήσει 

επακριβώς ποια είναι η σχέση και συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝ. Τι προβλέπει αυτή η 

συνεργασία...Σε διαφορετική περίπτωση θα συλλέξουμε υπογραφές για να έρθει το 

θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. 

Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα για το τόσο κρίσιμο θέμα του νέου 

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας και αν κάποιοι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να 

χαράξουν την προσωπική τους στρατηγική. Δε θα καλύπτεται η δημοτική αρχή 
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συνέχεια πίσω από τον κορονοϊό και τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα...Να πει 

ξεκάθαρα γιατί προχωρά σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Ψηφίσαμε  για την αναγκαιότητα του έργου, όχι όμως με αυτή την προγραμματική 

σύμβαση. Να έρθει το θέμα πρώτα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν δεν έρθει στο 

δημοτικό ψηφίζουμε κατά στην προγραμματική». 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

• την εισήγηση της υπηρεσίας  

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία ) 

 

    Τροποποιεί την αρ.730/2020 ΑΟΕ   αναφορικά με: 

 

1. Την  έγκριση της υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο : «Ανέγερση 

σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας», 

στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” , στην πρόσκληση ΑΤ07 , 

στον άξονα προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός»,  με τίτλο : « Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος 

των Δήμων» και συνολικού προϋπολογισμού 9.725.264,58  €. Ο 

δήμος δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή για το έργο. 

 

2. Την ανάθεση σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου καθώς και την έγκριση της σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), με σκοπό την ανάληψη από το Δίκτυο Πόλεων 

της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης της Πράξης για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης 

έργου», η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών κάλυψης Διοικητικού 

κόστους του Φορέα στον οποίον ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και 

διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων 

που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική 

επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των 

οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να 

εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον.  

    Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους ανέρχεται σε 1,5% του   

    προϋπολογισμού δημοπράτησης των Κύριων Υποέργων Σύνταξης  

    Μελετών του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το  

    Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας» και Κατασκευής αυτού, δαπάνη η οποία    

     βαρύνει το Πρόγραμμα και όχι το Φορέα μας. 

. 

           3.Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο  

              Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για το σκοπό αυτό. 

 

           4.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας κου Νικολάου Γεωργάκου για  

           την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου  

            που αφορά αυτή. 

 

5. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Πρέβεζας, για την Κοινή Επιτροπή  

 Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως πρόεδρο 

τον  Δήμαρχο Νικόλαο Γεωργάκο με αναπληρωτή  τον Αντιδήμαρχο  κ. 
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Δαρδαμάνη Ιωάννη, ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο  κ.  Ακρίβη 

Κωνσταντίνο με  αναπληρωτικό μέλος  τον κ.Γιαννουλάτο Ευάγγελο. 

 

 

 

           Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών. 

           Ο κ .Νίτσας μειοψήφησε. 

 

 

 

 

 

            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  52/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                            ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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