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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2020 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 19/2020  

Στα Ψαρά σήμερα την 24η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς 

συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 426/20-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις α) του άρθρου 184 Ν. 

4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 

εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) του άρθρου 75 Ν. 

3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις.  

 

Επισημαίνεται ότι η τακτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς όπως προβλέπεται από 

τις διατάξεις  

 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 

3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος 

χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται 

κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές 

διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των 

μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, 

τακτική συνεδρίαση». 

 της η υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 η οποία 

αναφέρει: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια 

της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1. Κατά το διάστημα λήψης 

των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των 

πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά 

τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια 

ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των 

θυρών» 

 του υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο αναφέρεται ότι: Σε όσες περιπτώσεις 

δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της 

απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε δια 

περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 

3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια 

περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 

του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς 
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να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα 

οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ 

της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο 

αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά 

τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης.  

 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση στην οποία διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (6) και 

ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Μπεναρδής Γεώργιος 

6) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου. 

Με μέριμνα του Προέδρου τέθηκε υπόψη των μελών η παρακάτω εισήγηση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος για το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζεται ότι: «Ι. Οι δημοτικές (-) 

αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση 

των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων (-) 

αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) (-) γ) Ποιότητας Ζωής (-..) των Πόλεων και των Οικισμών, στον 

οποίο περιλαμβάνονται ιδίως : 1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών (-.) υποδομών 

στις πόλεις και τα χωριά (-) στ) (-.) Παιδείας, Πολιτισμού (-.)». 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του Συντάγματος, 1 του ν. 2328/1995 «Νομικό 

καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της 

ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’, 159) και 4 του ν. 2863/2000 «Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών 

υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’, 262), η ραδιοτηλεόραση, μέσω της οποίας μεταδίδονται πληροφορίες, 

ειδήσεις και προϊόντα του λόγου και της τέχνης, έχει σημαντικότατη κοινωνική και πολιτιστική 

αποστολή και ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν προάγει τα 

πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των αποδεκτών.  

Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09:  

«α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή 

χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι 

λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του 

Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των 

δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και 

δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να 

υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει 

των συνθηκών πραγματοποίησης της». 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

 

(Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα) 
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Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά στους 

Δήμους (στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών), οι οποίοι εξ αιτίας της 

γεωγραφικής τους θέσης, βρίσκονται σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές και 

πλησίον της συνοριακής γραμμής της χώρας με άλλα κράτη (για το λόγο δε αυτό, είναι δυσχερής 

και προβληματική η μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος και η πρόσβαση στην παροχή 

τηλεοπτικών υπηρεσιών), εμπίπτουν στους σκοπούς τους -που συναρτώνται με τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους, την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων τους, καθώς και την ικανοποίηση του αυτονόητου δικαιώματος της ενημέρωσης- 

ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της τηλεοπτικής κάλυψης των περιοχών που βρίσκονται εντός 

των ορίων τους (πρβλ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 252/2010). 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 214 του ΚΔΚ «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διασφαλίζουν το 

δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στην χρήση των υπηρεσιών που 

παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην 

οποία ανήκουν. Διασφαλίζουν επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και 

κατοίκων στην πληροφόρηση και μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και 

την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.....». Τέλος επίσης κατ’ άρθρο 75 παρ.1 εδάφ. γ40 όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') οι δήμοι έχουν την 

αρμοδιότητα «παροχής υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω του 

Δικτύου Σύζευξις ΙΙ, δημοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου». Από την συνδυασμένη ερμηνεία των ως 

άνω διατάξεων του ΚΔΚ συνάγεται επίσης ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων περιλαμβάνεται 

η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση για τους δημότες 

και κατοίκους αυτών.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη: 

α) της γεωγραφικής θέσης του δήμου, ο οποίος βρίσκεται σε απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα 

περιοχή και πλησίον της συνοριακής γραμμής της χώρας (για το λόγο δε αυτό, είναι δυσχερής και 

προβληματική η μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος και η πρόσβαση στην παροχή τηλεοπτικών 

υπηρεσιών), 

 β) του γεγονότος ότι μέγιστο τμήμα του πληθυσμού του δήμου είναι μεγάλης ηλικίας και η 

πληροφόρηση και ψυχαγωγία του με οιοδήποτε άλλο μέσο πέραν της τηλεόρασης είναι εξαιρετικά 

δύσκολη,  

γ) ότι, τα 2/3 της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και η πλειοψηφία του πληθυσμού του 

ευρίσκονται εκτός του δικτύου κάλυψης του ψηφιακού σήματος εκπομπής, το οποίο παρά τις 

συνεχείς και επίμονες οχλήσεις του δήμου δεν κατέστη έως σήμερα δυνατό να αντικαταστ ήσει το 

αναλογικό,   

ο δήμος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

αναμεταδοτών των τηλεοπτικών εκπομπών στη νήσο Ψαρών. 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια θα λυθεί το βασικό πρόβλημα της μειωμένης ποιότητας του 

σήματος των τηλεοπτικών καναλιών το οποίο λαμβάνεται στους δέκτες των κατοίκων του νησιού. 

Η πλειονότητα των καναλιών στα Ψαρά αναμεταδίδονται μέσω αναλογικού σήματος με συνέπεια 

να υπάρχει συνεχώς μειωμένη ποιότητα και πολλές φορές να χάνεται τελείως το σήμα των 

καναλιών. 

Με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό θα τροποποιηθεί η αναμετάδοση από αναλογική σε ψηφιακή 

και θα λυθεί οριστικά το ζήτημα της ποιότητας εκπομπής των τηλεοπτικών καναλιών. 

 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει (ο δήμαρχος) για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν 

με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
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συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισμού. 

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 

του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 

4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το 

δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 

πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού.» 

 

Στον προϋπολογισμό του δήμου μας οικον. έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 

08/2020 (ΑΔΑ: ΕΥΚΕΩΗΧ-ΛΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' 

αρ. πρωτ. 7153/14-2-2020 (ΑΔΑ: 9OΛΟΟΡ1Ι-ΘΛΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30-6672. του σκέλους των εξόδων πίστωση ύψους 

7.000,00€ για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’): 

«ε) (ο Δήμαρχος) για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η 

πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.» 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:  

«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 

του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 

4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το 

δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 

πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του δήμου για «Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την Προμήθεια εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση των αναμεταδοτών. 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 τις διατάξεις των άρθρου 75 & 214 του Ν.3463/2006 

 τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09 

 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016  

 τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014 

 την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’) 

 το άρθρο 203 του Ν.4555/18 
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 

8/2020 (ΑΔΑ: ΕΥΚΕΩΗΧ-ΛΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με 

την υπ' αρ. πρωτ. 7153/14-2-2020 (ΑΔΑ: 9OΛΟΟΡ1Ι-ΘΛΩ) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 την 1/2020-20/03/2020 Τεχνική Περιγραφή Προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος 

 την ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αναμεταδοτών για τους 

λόγους αναφέρονται παραπάνω  

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 30-6672. πίστωσης του σκέλους των εξόδων με 

τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, 

συνολικού ποσού ύψους 4.072,16 € για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

αναμεταδοτών 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2020 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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