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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..1/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..1ης/12-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..12η Ιανουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..375/8-1-2021..πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο: « Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021 για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών για τον καθαρισμού των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου λόγω εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλωσίμων,
εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 28.493,48€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και
ψηφιακών
υπογραφών”
συνολικού
προϋπολογισμού
62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Μέξη Ευάγγελου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης της αριθ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791
2019-12-24) σύμβασης για την «Προμήθεια Συντήρησης, Αναβάθμισης, Τεχνικής
Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1
περ. γ’ του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
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ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την DALCOCHCHEM A.B.E.E.Φ.Α
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.ΕΦ.Α” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων
οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία ΜΕΚΕ Χ. ΚΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ
ΕΕ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ -ΒΟΤΑΝΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ”
για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τη Δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων, η οποία θα
διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία
με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για την ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου»
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτημα της κ. Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας περί καταβολής αποζημίωσης
για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 11ο: «Σύναψη σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από τα διόδια “Αφιδνών” για το
έτος 2021».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της
30ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάθεση του έργου με συμφωνία - πλαίσιο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού
2.419.354,84 € (πλεον ΦΠΑ 24%)».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Φώτος Βασίλειος
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το πρώτο εκτός ημερησίας
διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφανθούν για
το χαρακτήρα του θέματος λέγοντας ότι κρίνεται κατεπείγον, λόγω λήξης των
σύμβασεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και την
εισήγηση του Προέδρου ενέκρινε ομόφωνα, το κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
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Αριθμός Απόφασης: 1/2021
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας ίσης
με το διδακτικό έτος 2020-2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τον
καθαρισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Διονύσου λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) “Προσωπικό για
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες” σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις άμεσης
ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής
απειλής της δημόσιας υγείας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου (Φ.Ε.Κ.
1546/Β΄/2011 και Φ.Ε.Κ. 3405/Β΄/2012) όπου προβλέπονται 160 θέσεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄) “Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης“, σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη προσωπικού στους
ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το
άρθρο 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Επίσης, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ.
1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται
των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε
περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Επιολέον
διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004 και έτσι καθίσταται δυνατή η εκ νέου
πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση
των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο
αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα χωρίς να απαιτηθεί περίοδος
προσαρμογής βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύεται ωστόσο η
μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) “Προσωπικό για
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες“.
6. Το υπ΄αριθ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα “Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020”,
σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται έως τις 28-02-2021, με απόφαση της οικείας
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Οικονομικής Επιτροπής, η πρόσληψη στους ΟΤΑ α΄βαθμού και λοιπού προσωπικού
πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ΄εξαίρεση του περιορισμού της παρ.1 του άρθρου
20 του Ν.2190/1994. Επίσης, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν
ημερομηνία λήξης πέραν της 05-7-2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική
διάρκεια των οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης του Ν. 4745/2020 την
06-11-2020).
7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 38290/22-12-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο αιτείται την
πρόσληψη έξι (6) καθαριστών/καθαριστριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας λόγω έκτακτων
και κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, λόγω ανεπάρκειας (σε αριθμό) του αναγκαίου
προσωπικού σε καθαρίστριες εσωτερικών χώρων του Δήμου και συνθηκών
περιορισμών λόγω κορωνοϊού λαμβάνοντας υπόψη και τη λήξη των συμβάσεων του
έκτακτου προσωπικού καθαριότητας 4μηνης διάρκειας που προσλήφθηκε με την
υπ΄αριθ. 2390/21651/10-9-2020 απόφαση Δημάρχου.
8. Το υπ΄αριθ.πρωτ.652/11-01-2021 συμπληρωματικό έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο
διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού που θα προσληφθεί με τις
διατάξεις του Ν.4764/2020 θα έχουν χρονική διάρκεια έως το τέλος του σχολικού έτους
2020-2021.
8. Την υπ΄αριθ.4505/34366/9-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου.
9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 654/11-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
στο οποίο αναφέρει την ύπαρξη πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού ο.ε. 2021
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έξι (6) υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης
για χρονικό διάστημα έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και όχι
πέραν της 05-7-2021 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 175 του Ν.4764/2020, του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 και κατόπιν των
διευκρινίσεων του υπ΄αριθ.πρωτ. 91546/24-12-2020 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συμπεριλαμβανομένης της
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού covid-19 και ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν από τον
Κ.Α. 15.6041.0007 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
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μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α΄Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 179.681,25 ευρώ και
τον Κ.Α. 15.6054.0004 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
Καθαριστριών Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ποσού 47.579,18 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2021.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
 Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134).
 Το υπ΄αριθ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 Την υπ΄αριθ. 2390/21651/10-9-2020 απόφαση Δημάρχου.
 Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διονύσου (Φ.Ε.Κ. 1546/Β΄/2011 και Φ.Ε.Κ.
3405/Β΄/2012).
 Το υπ΄αριθ. πρωτ. 654/11-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
 Τα υπ΄αριθ. Πρωτ. 38290/22-12-2020 και 652/11-01-2021 έγγραφα του Αυτ.
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έξι (6) υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για
χρονικό διάστημα έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και όχι
πέραν της 05-7-2021 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 175 του Ν.4764/2020, του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 και κατόπιν των
διευκρινίσεων του υπ΄αριθ.πρωτ. 91546/24-12-2020 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συμπεριλαμβανομένης της
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού covid-19 και ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 6Τ4ΩΩ93-Θ90

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν από τον Κ.Α.
15.6041.0007 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α΄Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 179.681,25 ευρώ και
τον Κ.Α. 15.6054.0004 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
Καθαριστριών Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ποσού 47.579,18 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Φώτος Βασίλειος
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

