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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  22-02-2021 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 22/2021       

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 
Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνεδρίασε σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 3465/18-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) μελών ήταν παρόντες οι τριάντα δύο (32) και απόντες ένας (1). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Καρασαρλίδου Σοφία 

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  

13 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 13  

14 Γυμνόπουλος Κοσμάς 14  

15 Σεμερτζίδου Αγγελική 15  

16 Αποστολίδου Μαρία 16  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Καρράς Ευστράτιος 19  

20 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 20  

21 Γρούγιος Ηλίας 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Σουσλόγλου Νικόλαος 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 25  

26 Κυριλλίδης Γεώργιος 26  

27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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28 Μύθυμη Ελένη 28  

29 Ράπτου Όλγα    29  

30 Σμήλιος Ηλίας 30  

31 Τσομπανοπούλου Μελίσα 31  

32 Νοτάκης Ιωάννης 32  

33  33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 

 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 

του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή του ως 
έκτακτο.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τις  υπ.αρ.  43/2021  &  

50/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Αφού ελήφθησαν υπόψη:  

 η παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθμ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ 

 ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 194/2020 

απόφαση ΔΣ  

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε δύο (2)_αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί 

αναμορφώσεων, οι οποίες προηγήθηκαν (υπ.αρ.43/2021  & 50/2021). 

 

 
Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τ.Β΄) Κ.Υ.Α  των Υπ. 
Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών των 
δήμων για το οικονομικό έτος 2020 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης.», 
στο άρθρο 5 παρ.1 αναφέρονται τα εξής : ‘’ Μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος 
Φεβρουαρίου του 2020, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις 
παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε 
αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του 
άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, 
όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής :’’.  
 
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά 
και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 
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εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 και 
2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 
επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 
Συνεπώς: 

 
I) Στην ομάδα εσόδων ΙΙ και συγκεκριμένα στην ομάδα με Κ.Α. 32: «Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών» όπως προέβλεπαν οι οδηγίες προϋπολογίστηκε στο 

σχέδιο του προϋπολογισμού στην ομάδα με Κ.Α. 32 συνολικό ποσό 2.895.296,19 €. Μετά την 
επαναβεβαίωση όμως των χρηματικών καταλόγων στις 31.12.2020, το συνολικό ύψος των 
πραγματικών εισπρακτέων υπολοίπων που προκύπτει στην ομάδα Κ.Α. 32 είναι: 3.145.298,90€.  

  
Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγματικών 
εισπρακτέων υπολοίπων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

II)  Στον ΚΑ 00.8511.01 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» 
είχε υπολογισθεί ποσό 2.556.553,28€  και  σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Εντός του έτους 2020 το ποσό που εισπράχτηκε ήταν 123.352,88€ ενώ το 2019 το 
αντίστοιχό ποσό ήταν 338.742,91€ οπότε σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. ο ΚΑ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ στις 
31.12.2020 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

3211 

Τέλη καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισμού 
(παρελθόντων 
ετών) 549.642,97 692.751,88 143.108,91 

3215 
Τέλος ακίνητης 
περιουσίας 22.869,64 26.835,30 3.965,66 

3217 

Εισφορά λόγω 
ένταξης ή 
επέκτασης 
πολεοδομικών 
σχεδίων (πράξη 
εφαρμογής ΡΣ 
Δενδροποτάμου)  256.569,17 241.198,69 -15.370,48 

3218 

Τακτικά έσοδα επί 
των ακαθάριστων 
εσόδων 
επιτηδευμάτων 139.875,60 138.600,23 -1.275,37 

3219 Λοιπά έσοδα 837.211,81 847.007,32 9.795,51 

3221 
Έκτακτα γενικά 
έσοδα 1.079.170,89 1.192.084,53 112.913,64 

3222 
Έκτακτα 
ειδικευμένα έσοδα 9.956,11 6.820,95 -3.135,16 

  ΣΥΝΟΛΑ 2.895.296,19 3.145.298,90 250.002,71 
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00.8511.01 του προϋπολογισμού 2021 που αφορά πρόβλεψη ανείσπρακτων εσόδων 
πρέπει να γίνει: ‘’ το ποσό που πρέπει να ληφθεί υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
μέγιστο ποσό που εισέπραξε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 ή 2020 ‘’ οπότε ο  
επαναϋπολογισμός του ποσού γίνεται  ως εξής :  
Από το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων του 2020 που είναι 3.145.298,90€ θα πρέπει να 
αφαιρέσουμε το ποσό  που  εισπράχθηκε εντός του έτους 2019 που είναι 338.742,91 € 
(δηλαδή το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήσαμε για τα έτη 2020 ή 2019)  
οπότε ο Κ.Α. 00.8511.01 διαμορφώνεται στο ποσό των: (3.145.298,90€ - 338.742,91 €) 
= 2.806.555,99€.  

Οπότε  υπάρχει  διαφορά σε σχέση με το ποσό που αρχικά είχε προβλεφτεί και αυτό που 
προέκυψε από τα δεδομένα δωδεκαμήνου του έτους 2020  (2.806.555,99€ - 2.556.553,28€) 
= 250.002,71€.  

 
Ύστερα από τα παραπάνω  (Α και Β)  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως 
εξής: 

 Στον ΚΑ 3211 με τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (παρελθόντων 
ετών)» με αύξηση του ποσού κατά  143.108,91€ 

 Στον ΚΑ 3215 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας»  με αύξηση του ποσού κατά   
3.965,66€ 

 Στον ΚΑ 3217 με τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων (πράξη εφαρμογής ΡΣ Δενδροποτάμου)» με μείωση του ποσού κατά  
15.370,48€ 

 Στον ΚΑ 3218 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων 
επιτηδευμάτων» με μείωση του ποσού κατά  1.275,37€ 

 Στον ΚΑ 3219 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά  9.795,51€ 

 Στον ΚΑ 3221 με τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά  
112.913,64€ 

 Στον ΚΑ 3222 με τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα» με μείωση του ποσού κατά   
3.135,16€ 

To άθροισμα των ανωτέρω ΚΑ εσόδων είναι 250.002,71€, ποσό το οποίο ενισχύει το 
αποθεματικό.  
 
Ως προς το σκέλος των εξόδων της ίδιας ομάδας εσόδων - εξόδων αναμορφώνεται 
(ενισχύεται) ο ΚΑ 00.8511.01 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με 
μεταφορά από το αποθεματικό του ποσού των 250.002,71€.  
 

Β) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας Εσόδων ΙΙΙ εγγράφεται το πόσο 
που προέκυψε κατά την 31.12.2020 (4.402.561,58 €). Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγματικών υπολοίπων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ στις 
31.12.2020 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
Η 

511
1 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών 67.000,00 361.971,75 294.971,75 
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511
3 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 1.177.098,95 1.444.099,13 267.000,18 

511
9 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 175.900,89 7.944,29 -167.956,60 

512
1 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών 126.548,56 51.936,18 -74.612,38 

512
3 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 884.933,78 939.835,98 54.902,20 

512
9 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 1.468.818,93 1.596.774,25 127.955,32 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.900.301,11 4.402.561,58 502.260,47 

 
Ως προς το Χρηματικό Υπόλοιπο 

 Στον ΚΑ 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»  με αύξηση του ποσού κατά  
294.971,75€. 

 Στον ΚΑ 5113 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»  με αύξηση του  ποσού  κατά 
267.000,18€ 

 Στον  ΚΑ 5119 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου»  με μείωση του ποσού κατά  
167.956,60€. 

 Στον ΚΑ 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»  με μείωση του ποσού κατά 
74.612,38€ 

 Στον ΚΑ 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»  με αύξηση του ποσού κατά 54.902,20€ 

 Στον ΚΑ 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου»  με αύξηση του  ποσού κατά 
127.955,32€ 

Άρα, εφόσον αθροιστικά στο Χρηματικό Υπόλοιπο του Π/Υ έτους 2021,υπήρχε 
εγγεγραμμένο ποσό  3.900.301,11€ ως έσοδο, ενώ τώρα, το ποσό που προέκυψε κατά την 
31.12.2020 με το κλείσιμο του έτους, είναι 4.402.561,58€, προκύπτει  αύξηση  του 

αποθεματικού, που είναι η διαφορά των δύο ποσών (4.402.561,58 – 3.900.301,11=) 502.260,47€.  

 
 

Γ. Αναμόρφωση ΚΑ εξόδων  έργων χρηματοδοτούμενων (Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων) 
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Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ως προς αυτών που αφορούν τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

60 εώς 69  (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ), εγγράφεται το πραγματικό 

ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2020  οπότε και προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγματικών εξόδων, εφόσον οι χρηματοδοτήσεις των 

ανωτέρω έργων-δαπανών έχουν εισπραχθεί και οι δαπάνες έχουν ήδη εξοφληθεί. 

 

Συνεπώς προτείνεται η  ενίσχυση του αποθεματικού, από τους παρακάτω Κ.Α. με αντίστοιχη 
μείωση τους, ως εξής: 

1. του  Κ.Α. 60.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με  ποσό  κατά 
1.823,72€ 

2. του  Κ.Α. 60.8122 «Έργα» με  ποσό  κατά 31.408,00€ 
3. του  Κ.Α. 64.8122 «Έργα» με  ποσό  κατά 40.505,76€ 
4. του  Κ.Α. 69.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με  ποσό  κατά 17.888,23€ 
 

 

Δ.  Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

1. του ΚΑ εξόδων 30.7331.07 «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών 

κτιρίων» με ποσό 7.000,00€ 

2. του ΚΑ εξόδων 30.6142.01 «Σύμβαση οριζόντιας συνεργασίας με Αναπτυξιακή Μείζονος 

Θεσσαλονίκης  (ΜΑΘ)» με ποσό 6.148,48 € 

3. του ΚΑ εξόδων 00.6451.02 «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- παροχή 
πληροφοριών από Τράπεζες δεδομένων» με ποσό 2.236,00 € 

 

 
E.  Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 10.7133.01 «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείων ως μέτρο 
προστασίας για τον COVID-19» με ποσό 12.000,00€ €  

 
2. Δημιουργείται νέος  ΚΑ εξόδων 10.7515.01 «Συμμετοχή στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας με  την επωνυμία  ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ’’» με ποσό 10.010,28€  

 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις  υπ.αρ.  43/2021 & 50/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                             Με ψήφους 29 Υπέρ – 3 Κατά 

Α) Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 

εισήγηση της  υπηρεσίας). 
 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα και Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησαν. 
 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2021. 



 

ΑΔΑ: 6ΦΑΤΩΨΕ-56Ι 

 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
         

  Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  23 - 02 – 2021 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 


