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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αρηζκός σλεδρίαζες :  19/ 27-05-2022 

 

    Αρηζκός Απόθαζες:  52/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο 

«Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν ΗΝΣΗΚΖ», ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο 

Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  27
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 14:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   4189/27-05-2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

          Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη 

(6) κειώλ (ηεζζάξσλ ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  ηξηώλ  (3) 

ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  

αλαπιεξσηέο  ηνπο),   ήηνη: 

                Παρόληα κέιε                                                                        Απόληα κέιε 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                       7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                     

2) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                   8)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο           

           

3) Ηληδέο Νηθόιανο                                                                       9)  Κνξσλίδεο Παύινο   

4) Γήκνπ Ησάλλεο                        

5) Ειαηίληζεο Αληώληνο  (Αλαπι.  Μέινο)                                                                                

6) Λεσλάθεο Λεσλίδαο  (Αλαπι.  Μέινο)                                                                                

ΑΔΑ: 6Κ1ΠΩ1Υ-9ΩΘ



2 

 

 

     ηελ πξόζθιεζε πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθέξζεθε ν ιόγνο 

ζύγθιεζεο ηεο  έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, σο εμήο:  

«Σν θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο αηηηνινγείηαη από ην γεγνλόο  όηη ππάξρεη πξνζεζκία ε 

νπνία ιήγεη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν θαη γηα ην 

δεύηεξν ζέκα όηη  ππάξρεη άκεζε αλάγθε ειέγρνπ θαη επηζθεπήο δύν νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

καο κε ηελ γξεγνξόηεξε δηαδηθαζία, ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκν καο»,  

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο παξεπξέζεθε θαη ν θύξηνο Καξβνύλεο Γεώξγηνο Δηδηθόο 

πλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

 Ο θύξηνο Πξόεδξνο δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε ζπκθώλεζαλ γηα ηνλ έθηαθην 

ραξαθηήξα θαη ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιεζεο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηόηη ε 

παξάηαζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ιήγεη ζήκεξα 27-05-2022  κε πξνζεζκία έσο ηηο 18:00 κ.κ 

αλαθνξηθά κε ην πξώην ζέκα αιιά  θαη γηα ην δεύηεξν ππάξρεη  αλαγθαηόηεηα επηζθεπήο  θαη 

κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Πξηλ  ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηα κέιε έιαβαλ ηελ ππ΄ αξηζκό 2479/27-04-2022 

Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ   ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ Ν.Π.Γ.Γ., ην έγγξαθν ηεο 

παξάηαζεο ππνβνιήο θαζώο θαη ηελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ε νπνία είρε σο εμήο: 

«ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4819/2021 (Α΄129) πθίζηαηαη 

αλάγθε εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκνύ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ εμαζθάιηζεο ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο, ησλ ππαίζξησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηύσλ 

πεδή κεηαθίλεζεο, ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο, ρώξσλ εθηόλσζεο, ζεκείσλ πξνζσξηλήο 

πεξίζαιςεο θαη ζεκείσλ θαηαθπγήο ησλ πνιηηώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ ησλ 

ΟΣΑ, σποτρεωηηθά έως θαη ηελ 31ε.12.2022. 

Τπό ην πξίζκα απηό, ην Πξάζηλν Σακείν θαιεί ηνπο Γήκνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό Γηαρείξηζεο Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2022, A’ Πξόζθιεζε «ΥΔΓΗΑ ΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ (.Α.Π.)», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 

θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 

ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ πξόζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Εθπόλεζε τεδίοσ Αζηηθής Προζβαζηκόηεηας 
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(.Α.Π.) ζηο Δήκο ηληηθής», πξνϋπνινγηζκνύ 37.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%. 

ηόρνο ηνπ .Α.Π. είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεκεία ησλ απαηηνύκελσλ δηακνξθώζεσλ, 

επεκβάζεσλ θαη θαηαζθεπώλ θαη ηηο πξνζβάζηκεο γξακκηθέο δηαδξνκέο κεηαμύ απηώλ ώζηε 

λα δεκηνπξγείηαη ζε επίπεδν δήκνπ έλα δίθηπν πξνζβάζηκσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ αξρή ηεο 

«πξνζβάζηκεο αιπζίδαο» πξνο βαζηθέο θνηλόρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο. 

 

Ωο Φνξέαο Δθπόλεζεο ηνπ .Α.Π. νξίδεηαη ν Γήκνο ηληηθήο θαη είλαη αξκόδηνο γηα: 

i. Σε ζπγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ ΦΔΚ5553/2021. 

ii. Σελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ .Α.Π. 

iii. Σε δεκηνπξγία θαη δηάρπζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, έληππνπ θαη ςεθηαθνύ, γηα 

ηελ πιεξνθόξεζε ησλθαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο. 

iv. Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ .Α.Π., ηνλ 

πξνζδηνξηζκό θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη ηελ θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα ζπκπιήξσζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ .Α.Π. κέζσ ζύληαμεο Έθζεζεο 

Αμηνιόγεζεο αλάηξία (3) έηε. 

v. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ παξνρή ηνπ 

απαηηνύκελνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ ζε απηή. 

vi. Σελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθώλ Τπεξεζηώλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ .Α.Π. 

vii. Σελ ππνζηήξημε θάζε ηπρόλ άιιεο δηνηθεηηθήο ή ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςεη γηα ηελ επηηπρή θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ .Α.Π. πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ. 

Με βάζε ηελ ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόθαζε Τθππνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΦΔΚ Β’ 5553/2021) «Πεξηγξαθέο, όξνη θαη ηερληθέο νδεγίεο 

γηα ηελ εθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο .Α.Π.» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 6, 

ε νκάδα εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ζπζηήζεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

απνηειείηαη από ππεξεζηαθά ζηειέρε (κεραληθνύο, δηνηθεηηθά ζηειέρε θ.ιπ.),θαη ηπρόλ 

εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γήκνπ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππόθαηάξηηζε .Α.Π. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ .Α.Π. ν Φνξέαο Δθπόλεζεο δεκηνπξγεί ηνλ «Φάθειν .Α.Π.», ν 

νπνίνο, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ Β 5553/2021, απνηειείηαη από ηα αθόινπζα παξαδνηέα: 
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Π.1: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗΚΑΣΑΣΑΗ από ηελ νπνία ζα πξνθύςεη ε 

αλαγθαίαβάζε θαη ε απαηηνύκελε πιεξνθνξία ώζηε λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

θαη λα παξαθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα ε πξόνδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .Α.Π.Σν ζύλνιν 

ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε, αληινύληαη από πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ άπηνληαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ελόο ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο(.Α.Π.), όπσο πνιενδνκηθέο, 

ζπγθνηλσληαθέο/θπθινθνξηαθέο, ζηάζκεπζεο, αζηηθώλ αλαπιάζεσλ θ.ιπ. θαη ζηξαηεγηθά 

ζρέδηα, όπσο Γ.Π.., Σ.Π.., Δ.Π.., .Β.Α.Κ., θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ 

δηαζέηεη πξόζθαηεο κειέηεο θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα κε επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα, ηόηε 

απηόο ή ν εθάζηνηε αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη ζρεηηθά ζηνηρεία από άιιεο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο (π.ρ. ΔΛ.ΣΑΣ) θαη από ζρεηηθέο έξεπλεο, όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην 

ζρεηηθό ΦΔΚ. 

ην Π.1.α ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

- Σερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο/αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο 

πξνο ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο (α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκόζηνπο Κ.Υ. ηνπ δήκνπ θαη 

(β) σο πξνο ηα δεκόζηα θηίξηα ή ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο 

ρξήζεηο ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα. ηελ Σερληθή Έθζεζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

- Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνύκελσλ ζηξαηεγηθώλ 

ζρεδίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο, θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη εληνπηζκόο ηπρόλ 

εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκεο αιπζίδαο, κε ζπκπιεξσκαηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

παξαηεξήζεηο. 

- Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθώλ θαη πιεζπζκηαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο (ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, πιεζπζκηαθά θαη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ππθλόηεηα δόκεζεο θ.ιπ.). 

ην Π.1.β πεξηιακβάλνληαη: 

- Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ. 

- Υάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθώλ αξρείσλ ηύπνπ shapefile 

κε βάζε ηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα, όπνπ ζα ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρείαηεο αλάιπζεο. 

Π.2: ΠΡΟΣΑΗ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

- Σερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε 

πξνζβαζηκόηεηαο (α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκόζηνπο Κ.Υ. ηνπ δήκνπ θαη(β) σο πξνο ηελ 

πξόζβαζε ζηα δεκόζηα θηίξηα ή ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο 

ρξήζεηο ηα νπνία απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Όια ηα 

παξαπάλσ ζπγθεληξώλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε ππνθεθάιαην Π.2α.ηνπ Παξαδνηένπ Π.2. 
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- Υάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθώλ αξρείσλ ηύπνπ shapefile 

κε βάζε ηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην ΦΔΚ Β’ 5553/2021. 

- Πίλαθαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, κεραληζκώλ θαη εηδηθώλ 

θαηαζθεπώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο. 

- Υξνλνδηάγξακκα, πξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο ησλ νξηδόκελσλ από ην .Α.Π. 

απαηηνύκελσλ δηακνξθώζεσλ θαη θαηαζθεπώλ, κέζσ (α) ζύληαμεο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο 

θαη Μειέηεο Πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηπρόλ άιισλ ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ κεηά ηελ 

παξάδνζε θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. θαη (β) αλάζεζε θαη πινπνίεζε έξγνπκεηά ηελ παξάδνζε 

θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. Ο ρξόλνο πινπνίεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 έηε από ηελ 

παξάδνζε/παξαιαβή θαη έγθξηζε ηνπ .Α.Π. 

Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .Α.Π. ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζεκεηαθέο θαη δελ απαηηνύλ αιιαγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο. 

Με βάζε ηα αλωηέρω, εηζεγούκαζηε: 

 

1. Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ 

Ηζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη Λνηπέο 

Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

εθπόλεζεο ηνπ .Α.Π. 

2. Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ αληίζηνηρε 

εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. 

3. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  αθνύ απνθάζηζε νκόθσλα ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα θαη ην 

επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζήο ηεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνύ πλεξγάηε θπξίνπ Γεώξγηνπ Καξβνύλε, ηελ ππ΄ αξηζκό 2479/27-

04-2022 Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ  ηνπ Πξάζηλν Σακείν Ν.Π.Γ.Γ. θαη  ην έγγξαθν 

ηεο παξάηαζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ,   

Αποθαζίδεη  οκόθωλα 

1 Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ 

Ηζνδπγίνπ» 2022, πξνϋπνινγηζκνύ 37.200,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α ,ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ 

Ηζνδπγίνπ» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε εθπόλεζεο ηνπ .Α.Π. 

2 Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ αληίζηνηρε 

εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. 

3 Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  52/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                          ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηηος Δοκοστηζίδες 
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