ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 3/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 1-2020 και 2-2020 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισµού και Ο.Π.∆. για το
οικονοµικό έτος 2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τις αρ. 1 και 2/2020 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισµού και Ο.Π.∆. για το οικονοµικό έτος 2020, οι οποίες
έχουν ως εξής και ζήτησε την έγκρισή τους:
«Α π ό σ π α σ µ α
Από το πρακτικό της µε αριθ:1/2020 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης:1-2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15του µήνα Ιανουαρίουτου έτους 2020, ηµέρα Τετάρτηκαι ώρα 19.00 µ.µ., ήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πνευµατικού Κέντρου, µετά την αριθ. πρωτ.9/9.1.2020έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαράλαµπος Καλός- Πρόεδρος
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5
6
7
8
9
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Χαρά Σαΐτη - Αντιπρόεδρος
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Βονιτσάνου Ειρήνη
Γεωργάκης Γεώργιος
Ζακυνθινού Μαρία
Βασιλείου Θεοδώρα
Καζολή Αθανασία
Γαζής Αναστάσιος
Ζαβιτσάνος Νικήτας
Περδικάρης Θανάσης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1
2

1

Γαζής Νικόλαος
Ροντογιάννη Κων/να

12
Κατωπόδη Νίκη
13
Τυπάλδος Νικόλαος
Παρίστανται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη : Καλού Υπαπαντή και Λογοθέτη Όλγα
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.∆. της αριθ. 1-2020 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προϋπολογισµού εσόδων-δαπανών του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Χαράλαµπος Καλός, Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως και 163 του Νόµου 3463/2006.
2.- Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006,
3.- Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του
Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
4.- Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006
5.- Τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010,
6.- Το άρθρο 77 του Νόµου 4172/2013
7.- Την υπ’ αριθµ. 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253Β΄/09-02-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε θέµα: «Καθορισµός του
τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»
8.- Την αριθµ. πρωτ. ΚΥΑ 23976 /26.07.2016: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων,
οικονοµικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
9. Το άρθρο 197 του ν.4555/2018 (Α’ 133), 77 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 189 του
ν.4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 78 του ν.4316/2014
(Α’ 270)
10. την 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών “Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2020 - τροποποίηση της υπ’αριθµ.
7028/2004 (Β’ 253) απόφασης”
11.- Το σχέδιο του προϋπολογισµού 2020 του Πνευµατικού Κέντρου όπως αναρτήθηκε στην βάση δεδοµένων
«Οικονοµικά Στοιχεία ΟΤΑ & Νοµικών Προσώπων ΟΤΑ»
12.- Τα αποτελέσµατα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγουµένου έτους
13.- Τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την διάθεση χώρων
14.- Την επιχορήγηση του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2020 προς το Πνευµατικό Κέντρο και την εγγραφή ποσού στον
προϋπολογισµό του νοµικού προσώπου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,
Αποφασίζει οµόφωνα
-Την κατάρτιση του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων έτους 2020 του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος
έχει ως εξής:
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ΕΣΟ∆Α 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟ∆ΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΠΕΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΤΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
∆ΑΠΑΝΕΣ 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ
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•
•

ΠΟΣΟ
240.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
70.000,00
338.000,00
ΠΟΣΟ
235.400,00
4.000,00
98.000,00
600,00
338.000,00

Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Θα αποσταλεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για έγκριση.
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Θα αποσταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για
έλεγχο νοµιµότητας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου:
Αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων-δαπανών Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020
όπως. στην εισήγηση του κ. Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.1/2020.
•

«Α π ό σ π α σ µ α
Από το πρακτικό της µε αριθ:1/2020 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης:2-2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15του µήνα Ιανουαρίουτου έτους 2020, ηµέρα Τετάρτηκαι ώρα 19.00 µ.µ., ήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πνευµατικού Κέντρου, µετά την αριθ. πρωτ.9/9.1.2020έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαράλαµπος Καλός- Πρόεδρος

1

ΑΠΟΝΤΕΣ

2
Χαρά Σαΐτη - Αντιπρόεδρος
1
Γαζής Νικόλαος
3
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Ροντογιάννη Κων/να
4
Βονιτσάνου Ειρήνη
5
Γεωργάκης Γεώργιος
6
Ζακυνθινού Μαρία
7
Βασιλείου Θεοδώρα
8
Καζολή Αθανασία
9
Γαζής Αναστάσιος
10
Ζαβιτσάνος Νικήτας
11
Περδικάρης Θανάσης
12
Κατωπόδη Νίκη
13
Τυπάλδος Νικόλαος
Παρίστανται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη : Καλού Υπαπαντή και Λογοθέτη Όλγα
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ον εντός της Η.∆. της αριθ. 1-2020 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση ΟΠ∆ (ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης ) οικονοµικού έτους 2020 του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγητής: κ. Χαράλαµπος Καλός, Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών:
1)
2)

3)

Την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τ. Β΄): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθµ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.
Την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών-Εσωτερικών µε Αριθ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013), όπως
τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 14065/ΕΓΚ.5/9-4-13, καθώς και την ΚΥΑ
48633/EΓΚ.55/10-12-14 όπου, καθορίζεται το Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) των
ΟΤΑ (άρθρο 1) καθώς και η ∆ιαδικασία κατάρτισης και έγκρισης αυτού (άρθρο 6), ως κάτωθι: Άρθρο 1
Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ΟΤΑ
Το ΦΕΚ Β 2942/20-07-2018 «Καθορισµός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών
αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών τους προσώπων που
αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTAθέµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA.

Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονοµικής στοχοθεσίας λαµβάνεται
υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή
αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του
προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και
του χρηµατικού υπολοίπου
Ο προϋπολογισµός του Ν.Π. οικονοµικού έτους 2020 καταρτίσθηκε βάσει του θεσµικού πλαισίου που περιγράφεται
ανωτέρω (νόµοι, Π.∆., ΚΥΑ) και των ισχυόντων δηµοσιονοµικών κανόνων. Το προσχέδιο τέθηκε υπόψη του
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Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο ως κατά νόµον αρµόδιο όργανο, αφού ήλεγξε αν
τηρήθηκαν οι οδηγίες και τα κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης, διετύπωσε τη γνώµη ότι είναι ρεαλιστικό και
ισοσκελισµένο (σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2327/06.12.2019 γνώµη επί του σχεδίου προϋπολογισµού οικ. έτους 2020).
Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης
περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος
οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού
αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ µέσω της
υλοποίησης του προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή
έχει εγγράψει αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει
να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).
Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης
προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που
προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του
φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται
µετά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής
αναµόρφωσης στη στοχοθεσία όπου ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αιτούµενος την έγκρισή του.
Για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων οικονοµικού αποτελέσµατος και τον εντοπισµό αποκλίσεων
λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράµετροι :α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους
αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. β) Η πορεία πραγµατοποίησης των εξόδων του
προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. γ) Η εξέλιξη του ύψους
των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραµέτρων, κατά την
εκτέλεση του προϋπολογισµού, διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό τον έγκαιρο εντοπισµό αποκλίσεων που δύνανται
να οδηγήσουν σε αδυναµία ισοσκέλισης προϋπολογισµού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρµογή της διαδικασίας
υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α ́
143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη µορφή, καθώς και ηλεκτρονικά στη µορφή και κατά τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτό.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουµε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, και παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.
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Αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση του ΟΠ∆ (ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης ) οικονοµικού έτους 2020 του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Λευκάδας όπως αναφέρεται στην εισήγηση του κ. Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.2/2020.»

Ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οκτώ µέλη της Ο.Ε.
Παρούσα ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την έγκριση των αρ. 1-2020 και 2-2020 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισµού και Ο.Π.∆. για το οικονοµικό έτος
2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 3/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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