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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 166 

 
 ΘΕΜΑ:  Μείωση μισθωμάτων κυλικείων  περιόδου 2020/2021 σύμφωνα με το Ν. 4735/2020 άρθρο 44 παρ.2α 

(σχετ: 25/2020 Απ.  Α/θμιας  Σχ. Επ). 

Σήμερα την  30η  του μήνα  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00,  συνήλθε σε 

τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ.: 21981/26-11-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  26-11-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι εννέα (29) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  Απούσα 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

Απούσα 

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΔΑ: 60Β0ΩΗ3-ΞΔΜ



 

2 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Συμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

7
ουυ

 θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

-Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Λ. Παπαδάκος και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  μετά τη ψήφιση του 

8
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και εν συνεχεία προσήλθαν-συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη 

συζήτησης του 15
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, 

την αριθ. 25/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2020  δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Αριθμ. Απόφασης:  25/2020 
 
    ΘΕΜΑ:  Μείωση μισθωμάτων κυλικείων περιόδου 2020/2021 σύμφωνα με τον Ν.4735/2020 Άρθρο 44 παρ 2α. 
 

 Σήμερα Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 09:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η  Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Χαϊδαρίου  που συστήθηκε  με την 66/2011  Απόφ. του  Δ.Σ. Δήμου 

Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 1817/2011 Β’), και με την 196/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ορίστηκε με την 203/2019 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με τις 288/2019, 8/2020 και 24/2020, 143/2020 Αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου και  κατόπιν προσκλήσεως με αριθμό πρωτ.: 172/09-11-2020  του Προέδρου της Επιτροπής 

κου Ζεβόλη Ευαγγέλου , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 

παρ.1 του Ν. 4635/201 και  του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του], Β΄) του άρθρου 43, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου [Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’ )  Γ΄ )ΦΕΚ 4899 Τβ  06-11-2020 Άρθρο 1 παρ 1 : «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.»  Δ) 
Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.20764/7-11-2020,  στην έδρα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Δημαρχείο Χαϊδαρίου, Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως 2. 

  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον  των μελών , δεδομένου ότι επί συνόλου  [15] συμμετείχαν  (11)  μέλη  

ήτοι:  

1) Ζεβόλης Ευάγγελος , 2) Πετούσης Εμμανουήλ , 3) Παναγοπούλου Αλεξία, 4)Λεωνίδας  Παπαδάκος, 5) 

Αντωνόπουλος Γεώργιος , 6) Τσαμπάζογλου  Μαγδαληνή,7) Καρκούλια  Άννα ,   8) Θεώνη Κατσαρού,  9) Ξανθή  

Ντάλλα  ,10) Ισίδωρος Θεοτοκάς , 11) Παπαδοπούλου Ευρυδίκη.  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον μελών του σώματος της δια 

περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ ενημέρωσε τα μέλη ότι η με την αριθ.172/09-11-2020  πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα 

με  το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019, αφενός προς 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, 

όχι μόνο η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, που επιτάσσει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του υπουργείου 

Υγείας και του Εθνικού οργανισμού Υγείας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τους εργαζόμενους του 

δήμου και τα μέλη του Δ.Σ ( σχετική η Π.Ν.Π. ΦΕΚ55/11.03.2020 τευχ.Α’) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (άρθρο 

10, παρ.1) ], Β΄) του άρθρου 43, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’ )  

Γ΄ )ΦΕΚ 4899 Τβ  06-11-2020 Άρθρο 1 παρ 1 : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 

Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.»  Δ) Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.20764/7-11-2020  και 

αφετέρου λόγω της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής,  

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για   το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου : 

 

Έχοντας υπόψη: 

Το ΦΕΚ 197/Α/12-10-20 άρθρο 44 παράγραφος 2
α
 , που δίνει την δυνατότητα για μείωση του ύψους των καταβλητέων 

μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 έως 40% κατόπιν Απόφασης του  Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
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Τις υπ αρίθ 162/3-11-2020 , 161/3-11-2020 , 169/4-11-2020 , 164/4-11-2020 , 159/2-11-2020 , 168/4-11-2020 αιτήσεις 

των μισθωτών των κυλικείων για υπαγωγή στην παραπάνω μείωση. 

 

Τον επισυναπτόμενο πίνακα που παρουσιάζει το ποσό ανά μαθητή. 

 

     ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ     ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

5ο Δημοτικό Σχολείο 5,30 € 

7ο Δημοτικό Σχολείο 9,76 € 

8ο Δημοτικό Σχολείο 6,00 € 

10ο Δημοτικό Σχολείο 10,00 € 

11οΔημοτικό Σχολείο 16,08 € 

14ο Δημοτικό Σχολείο 7,20 € 

 

 Εισηγούμαι στο ΔΣ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής να πάρει Απόφαση εισήγησης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για μείωση του ποσού ανά μαθητή για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής : 

 

 Για ποσό ανά μαθητή άνω των 40€ μείωση 40%. 

 Για ποσό ανά μαθητή από 30€ έως 40€ μείωση 30%. 

 Για ποσό ανά μαθητή από 20€ έως 30€ μείωση 20%. 

 Για ποσό ανά μαθητή κάτω των 20€  μείωση 10%. 

 

Το Δ.Σ, έχοντας υπόψη της: 

1.ΦΕΚ55/11.03.2020 τευχ.Α’) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (άρθρο 10, παρ.1) , Β΄) του άρθρου 43, παρ. 1 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’ )  Γ΄ )ΦΕΚ 4899 Τβ  06-11-2020 Άρθρο 

1 παρ 1 : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 

Νοεμβρίου 2020.»  Δ) Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.20764/7-11-2020. 

2. τον Ν. 3852/2010 άρθρο 103  

3. τον  Ν.3463/2006 άρθρο 243 Παρ.4, (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 

4. την υπ’αριθμ. 66/2011  απόφαση του  Δ.Σ. Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 1817/2011 Β’) 

5.  την  8440 /24-2-2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την63967/13-9-19 ΥΑ (ΦΕΚ 

3537/2019Β΄)  «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 

6.  Τις αιτήσεις των μισθωτών κυλικείων. 

7.  Την εισήγηση του Προέδρου. 

8.  Τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. 

 

 Στην τοποθέτησή του το μέλος του Δ.Σ κος  Αντωνόπουλος Γεώργιος πρότεινε την μείωση  40% σε όλους. 

  

Στην τοποθέτησή της  το μέλος του Δ.Σ Κα Παναγοπούλου  Αλεξία πρότεινε  να υπάρξει  μείωση  του μισθώματος   

κατά 40%  σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

                                                  
 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  οκτώ (8) υπέρ δύο κατά (2) και 

 ένα (1) λευκό Κος Παπαδάκος Λεωνίδας 
 
 Την μείωση του ενοικίου για το σχολικό έτος 2020-2021 όπως στον  παρακάτω πίνακα 

 

     ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ     ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

Ν.4735/20 ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

5ο Δημοτικό Σχολείο 5,30 € 4,77 € 

7ο Δημοτικό Σχολείο 9,76 € 8,79 € 

8ο Δημοτικό Σχολείο 6,00 € 5,40 € 

10ο Δημοτικό Σχολείο 10,00 € 9,00 € 

11οΔημοτικό Σχολείο 16,08 € 14,47 € 

14ο Δημοτικό Σχολείο 7,20 € 6,48 € 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   25/2020. 
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Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο αρχικά στον κ. Ε. Ζεβόλη,  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης, ο οποίος ανέπτυξε (προφορικά)  την κλιμακωτή μείωση σε ποσοστό 40% των μισθωμάτων των κυλικείων 

για την περίοδο 2020-2021,  όπως εμφανίζονται  αναλυτικά την  με αριθμ. 25/2020 Απόφαση της Σχ. Επ. , προτείνοντας 

την έγκρισή της. Στο σημείο αυτό τέθηκαν  ερωτήματα από τα μέλη του σώματος και δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ε. Ζεβόλη. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «…εμείς ψηφίζουμε αυτό που 

και οι εκπρόσωποί μας ψηφίσανε  στη Σχολική Επιτροπή …δηλ.  μείωση  40%  για όλα τα κυλικεία και όχι την κλιμακωτή 

μείωση …..».  Επίσης η δημοτική  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα, δήλωσε ότι:  

«…...συμφωνούμε με την πρόταση του κου Σελέκου,  40% μείωση για όλα τα κυλικεία ….». Ο Δημοτικός Σύμβουλος της 

δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. Ι. Θεοτοκάς δήλωσε ότι: «… 40%  μείωση αναλογικά για  όλους 

ασχέτως του ύψους του μισθώματος…» Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική 

Κίνηση) κ. Κ. Ασπρογέρακας δήλωσε: «…. για όλους  τους μισθωτές μείωση 40%  …..» 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος:  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής   ψήφισαν Υπέρ του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. 

Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  ψήφισαν  Κατά του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. 

Α. Θεοφίλης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά),  ψήφισαν  λευκό.  Ο Επικεφαλής κ. Θ. 

Σπηλιόπουλος   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση)  ψήφισαν Κατά του θέματος. Ο Δημοτικός 

Σύμβουλος  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. Ι. Θεοτοκάς,  ψήφισε  κατά του θέματος. Επίσης ο Επικεφαλής κ. Κ. 

Ασπρογέρακας  της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ),  ψήφισε Κατά του θέματος. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την αριθ. 25/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου»,  

τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.2α του Ν. 4735/2020,  

τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4. του Ν. 3463/2006 

την ψηφοφορία επί του θέματος, σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, (15) ψήφισαν 

υπέρ, (13) ψήφισαν κατά και (2) ψήφισαν λευκό,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την κλιμακωτή μείωση έως σαράντα τοις εκατό (40%) των μισθωμάτων των κυλικείων που λειτουργούν στον 

Δήμο μας, για την περίοδο 2020-2021,  βάσει του άρθρου 44, παρ. 2α του Ν.4735, όπως αναλυτικά εμφανίζονται 

(πίνακας) στην υπ΄αριθμ. 25/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου», η οποία αποτυπώνεται εξ΄ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 60Β0ΩΗ3-ΞΔΜ
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