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Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 2/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : Λήψη απόθαζης περί μεηαθοράς εθαρμογής ηιμολόγηζης και
απομακρσζμένης παρακολούθηζης ζε πληροθοριακό κένηρο

ήκεξα ηελ 29εΗαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα20:00έσο 23:30 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», θαη
καηόπιν ηης σπ’αξηζκ.301/25-1-21έγγξαθεοπξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 18, ήηνη:
Α.-ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παρόνηες
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) Καξλέδεο
ππξίδσλ,8.) νύριαο σηήξηνο,9.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 10.)νύρια ηπιηαλή ,11.) Λαδάξνπ
Κσλ/λνο,12 .) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,13.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 14.)Καξαγηάλλεο
Γεώξγηνο,15.)Μέιινο Ησάλλεο,16.)Αζαλαζίνπ άββαο,17.)ακπάλεο
Γεκήηξηνο,18.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο

Απόνηες
1.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο.2.)Θενδσξνπνύινπ νθία,3.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παρόνηες
Οσδείς
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Απόνηες
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Γ. ζηελ πλεδξίαζε έρνπλ θιεζεί νη Κύξηνη:
1. Υαληδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ., Τπάιιεινο
ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, σο κέινο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο
θαη παξαιαβήο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ θαη κείσζεο ησλ δηαξξνώλ ζην δίθηπν
ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ»θαη σο ζπληάμαο ηεο κειέηεο πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε θαη πινπνηήζεθε.
2. Παπαδνγεώξγνο πκεώλ, Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ. εθπξόζσπνο ηεο
αλαδόρνπ Κνηλνπξαμίαο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο
παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ θαη κείσζεο ησλ δηαξξνώλ ζην δίθηπν
ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ»
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόοΓεκνηηθόο Τπάιιεινο
θ.Κόιιηαο Δπάγγεινο
Αριθμός Θέμαηος: 1οΖ/Γ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:4/2021

ΘΔΜΑ : Λήψη απόθαζης περί μεηαθοράς εθαρμογής ηιμολόγηζης και
απομακρσζμένης παρακολούθηζης ζε πληροθοριακό κένηρο
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ.
Λίηζα, ν νπνίνο πξόηεηλε o θεληξηθόο Server πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη ηεο κείσζεο ησλ
δηαξξνώλ ζην δίθηπν Ύδξεπζεο λα παξακείλεη ζηνλ ΔΔΛ Μεζάλσλ όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο. Πξόηεηλε ε εθαξκνγή ηηκνιόγεζεο, καδί κε ηελ δεκηνπξγνύκελε βάζε
δεδνκέλσλ (DataBase) όπνπ ζα απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο
ρεηξηζηέο (θαηακεηξεηέο) ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κέζσ θνξεηώλ ζηαζκώλ (tablet& θηλεηά)
θαζώο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ εθδίδεη ε Τπεξεζία Ύδξεπζεο,
λα αλαηεζεί ζε ηδησηηθή εηαηξεία εμαζθαιίδνληαο έηζη κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο επεμεξγαζίαο θαη
θπξίσο ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο
ινγαξηαζκνύο Ύδξεπζεο.
ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν δήηεζε θαη πήξε ν θ. Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο ν νπνίνο αθνύ
επραξίζηεζε ζεξκά ηνπο δπν πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην έξγν πνπ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ Γήκν, ξώηεζε ηνλ εηζεγεηή (Κ. Λίηζα) γηα ην θόζηνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε εηήζηα βάζε θαζώο θαη γηα ηνλ ιόγν πνπ επηιέρζεθε ε
εγθαηάζηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ζηελ ΔΔΛ Μεζάλσλ.
Ο Δηζεγεηήο απάληεζε όηη ην εθηηκώκελν θόζηνο ηεο ππεξεζίαο από ηδηώηε είλαη κηθξόηεξν
από 2000€ εηεζίσο
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλν, ν
νπνίνο αλέθεξε όηη ηνπ δεηήζεθε λα παξεπξίζθεηαη πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ θάπνηεο
δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ κίζζσζε ρώξνπ δεδνκέλσλ (cloud) πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κηα
πξνζσξηλή ιύζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιόγεζεο θαη ηεο λέαο εθαξκνγήο γηα
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ην ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πλαιιαζζνκέλσλ (Q-Prime/ΓΟΠ),
ην νπνίν απαηηεί ζρεηηθά πςειέο ηαρύηεηεο, αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία ξεύκαηνο θαζώο θαη
αζθάιεηα δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ. Δλεκέξσζε ην Γ.. όηη θαηά ηελ εμέιημε ηεο
πξάμεο θαη θαηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο όπσο πξνβιεπόηαλ, ζε θνηλή απηνςία, ε
επηηξνπή παξαθνινύζεζεο, ν Γήκνο δηα ησλ αληηδεκάξρσλ ηνπ θαη ε Αλάδνρνο Κ/μηα,
δηεξεύλεζαλ ηελ δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ Κεληξηθνύ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔ) ζε δπν
ζέζεηο, ην Γεκαξρείν θαη ηα γξαθεία ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Μεζάλσλ
(ΔΔΛ).Γεδνκέλεο ηεο ζηελόηεηαο ρώξνπ θαη ηεο αδπλακίαο ύπαξμεο εγθαηάζηαζεο ζπλερνύο
ηξνθνδνζίαο κε ξεύκα, θξίζεθε από ηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο
(Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ/ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ /Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ) σο
θαηαιιειόηεξνο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ RackServer, θαη ησλ νζνλώλ
παξαθνινύζεζεο από ηνπο ηερληθνύο ηνπ Γήκνπ, ν ρώξνο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ
(ControlRoom) ηεο (ΔΔΛ) Μεζάλσλ. Ο ρώξνο απηόο ζπλδύαδε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα
αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ Server δηόηη δηαζέηεη κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο (Ζ/Ε) ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο πνπ ζα ζπλδπαδόηαλ θαη κε ην UPS πνπ είρε
πξνβιεθζεί ζηελ εγθαηάζηαζε θαζώο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ
ρώξνπ (πλαγεξκόο, Κάκεξεο Αζθαιείαο) πνπ πξνζθέξζεθε λα εγθαηαζηήζεη ε Αλάδνρνο
Κ/μηα κεηά από πξόηαζε ηεο επίβιεςεο. Δπηπιένλ, κε απηή ηελ επηινγή δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα
πνπ δήηεζαλ νη αληηδήκαξρνη κεηά θαη από επηζπκία ησλ πδξαπιηθώλ ηνπ Γήκνπ, λα κπνξνύλ
λα έρνπλ άκεζε θαη θαζεκεξηλή επνπηεία όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζεγγίδνπλ πην νξγαλσκέλα θαη θεληξνβαξηθά ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κείσζε ησλ δηαδξνκώλ
πνπ ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα θάλνπλ γηα λα κεηαθέξνληαη ζην δεκαξρείν ηνπ Γαιαηά. Σν
ζέκα πνπ εμ’ αξρήο επηζεκάλζεθε από ηελ επηηξνπή θαη ηελ Αλάδνρν Κ/μηα ήηαλ ε
πεξηνξηζκέλε ηαρύηεηα ηνπ δηθηύνπ ηεο COSMOTE ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αιιά θαη απηό
ππεξθεξάζηεθε κε ζρεηηθή επηθνηλσλία, ιόγσ ηνπ όηη ν πάξνρνο ηειεθσλίαο είρε δειώζεη όηη
ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζα απνθαηαζηήζεη ην πξόβιεκα ιόγσ ύπαξμεο νπηηθώλ ηλώλ
θαη ζα έδηλε ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θν Παπαδνγεώξγν ηκεώλ ν νπνίνο
ζεκείσζε βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ όηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Serverθαη ησλ εθαξκνγώλ
ηειεκεηξίαο ζηελ ΔΔΛ Μεζάλσλ ήηαλε ελδεδεηγκέλε γηα ιόγνπο αζθαιείαοθαη
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαζώο επίζεο όηη κέρξη ζήκεξα αθόκα θαη κε ηελ ρακειή ηαρύηεηα
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ δελ έρεη πξνθύςεη θαλέλα πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο
ε νπνία νινθιεξώζεθε εγθαίξσο. Δπηπιένλ ζεκείσζε όηη δελ κεηαθπιίζηεθε ην θόζηνο ηεο
ελνηθίαζεο ηνπ ρώξνπ δεδνκέλσλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ έμη κελώλ ζηελ εηαηξεία
UNISYSTEM από ηελ Κ/μηα πξνο ηνλ Γήκν.
ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν δήηεζε θαη πήξε ν θ. Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο ν νπνίνο αλέθεξε όηη ην
θόζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε εηήζηα βάζε (<2.000€) δελ είλαη ζεκαληηθό, σζηόζν
αληηπξόηεηλε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ server πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ΔΔΛ Μεζάλσλ, ζην δεκνηηθό
θαηάζηεκα Γαιαηά, όπνπ ππάξρνπλ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο δεδνκέλσλ, δελ ζα ππάξρεη
επηπιένλ θόζηνο γηα ηνλ Γήκν θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ δεκνηώλ ζα βξίζθνληαη ζε
δεκόζην αζθαιή ρώξν θαη όρη ηδησηηθό. Όια απηά κε κηα αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο
πιεξνθνξηαθνύ θέληξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά (όπνπ γίλεηαη θαη ε
ηηκνιόγεζε). Δπηπιένλ δήισζε όηη εμ’ αξρήο πξνβιεπόηαλ ε εγθαηάζηαζε ζην Γεκαξρείν θαη
όηη πξόηαζή ηνπ ήηαλ λα κεηαζηεγαζηεί ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ (ΓΖΚΔΓΖΣ) ζε
άιιν ρώξν θαη λα επεθηαζεί ν πθηζηάκελνο ρώξνο κε ηνλ server πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί
εθεί ν ΚΔ ηεο ηειεκεηξίαο θαζώο θαη ην γξαθείν παξαθνινύζεζεο
ηελ δεπηεξνινγία ηνπ ν θνο Λίηζαο επηζήκαλε όηη ε κεηαθνξά ηνπ Serverαπό ηνλ ΔΔΛ
Μεζάλσλ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά δελ είλαη δπλαηή δηόηη δελ ππάξρεη αζθαιήο ρώξνο
γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη δελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα αζθαιείαο παξαθνινύζεζεο ηνπ
ρώξνπ. Σέινο ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα δελ ππάξρεη ζύζηεκα ζπλερνύο ηξνθνδνζίαο ηνπ
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Serverκε ειεθηξηθή ελέξγεηα (Μνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ/Ε) πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ απξόζθνπηε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ
αληιηναζηίσλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ
ΓΔΖ.
ηελ ζπλέρεηα δήηεζε ηνλ ιόγν ν θ. Γήκαξρνο θαη ξώηεζε ηνλ θ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ σο
ζπληήμαληα ηεο κειέηεο αιιά θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο πξάμεο, αλ
όλησο πξνβιεπόηαλ από ηελ κειέηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ Κέληξνπ ειέγρνπ ζην Γεκαξρείν θαη
πόζνο ρώξνο απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ.
Ο θ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ απάληεζε όηη δελ πξνβιεπόηαλ ζηελ κειέηε ε εγθαηάζηαζε εληόο ηνπ
Γεκαξρείνπ, αιιά ζε ρώξν γξαθείσλ, θαζώο επίζεο επαλέιαβε όηη σο ηερληθόο πηζηεύεη όηη
γηα όια ηα ηερληθά ζέκαηα κπνξνύλ λα βξεζνύλ ιύζεηο αιιά θαλείο ζα πξέπεη λα ινγαξηάδεη
ην θόζηνο θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα. Ο ρώξνο ηεο ΔΔΛ θξίζεθε θαηαιιειόηεξνο ηερληθά θαη
ιεηηνπξγηθά. Ο απαηηνύκελνο ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δελ είλαη ζεκαληηθόο αιιά
απαηηείηαη λα ππάξρεη ζέζε εξγαζίαο θαη ρώξνο γηα ηηο νζόλεο, ην rack κε ηνλ εμνπιηζκό ηηο
κπαηαξίεο ηνπ UPS θηι θαζώο θαη ρώξνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο δειαδή γηα ηνπο πδξαπιηθνύο
θαη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σνλ ιόγν επίζεο δήηεζε θαη έιαβε εθ λένπ ν θ. Παπαδνγηώξγνο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη ε
Αλάδνρνο Κ/μηα ζπλεξγάζηεθε ρσξίο δεύηεξε ζθέςε κε ηελ εηαηξεία πνπ ήδε ν Γήκνο
ζπλεξγαδόηαλ γηα ηελ ηηκνιόγεζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζηνπο θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ν Γήκνο θαη επεζήκαλε όηη ε επηινγή ηνπ Γήκνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ελ ιόγσ
εηαηξεία έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί εθ κέξνπο ηνπ παξόρνπ ηειεθσλίαο ε απαηηνύκελε
ηαρύηεηα (50Mbps) είλαη νξζή δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινύ ηηκήκαηνο θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ είηε κέζσ ηεο ρξήζεο κηζζσκέλεο γξακκήο πςειήο ηαρύηεηαο θαη πξνγξάκκαηνο
πξνζηαζίαο από θπβεξλνεπηζέζεηο θηι.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεηαη ε πξόηαζε ηνπ θ. Κ. Καξαγηάλλε, ν νπνίνο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο
κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο . Ζ αλσηέξσ πξόηαζε ππεξςεθίζηεθε θαη από ηελ ειάζζνλα
αληηπνιίηεπζε θαη έιαβε έληεθα (11) ςήθνπο.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε Αλδξέα, Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηε ππξίδσλα, ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία, Λίηζα Κσλ/λνπ, Αλαζηαζηάδε Γεσξγίνπ θαη νύρια ση. , νη νπνίνη
ππεξςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Λίηζα. Ζ πξόηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θ. Κ. Λίηζα έιαβε επηά
(7) ςήθνπο.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 4/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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