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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα: Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη ∆ιαχείρισης της Πράξης µε
Τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621
Η κοινωνική συνοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου διαταράσσεται από τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, η οποία έχει
σοβαρές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Η ταχύτητα αύξησης της µακροχρόνιας ανεργίας
και των επιπέδων ένδειας, αναδεικνύει το ∆ήµο µας ως υποκείµενο σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης
των προβληµάτων κοινωνικού διαχωρισµού.
Στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων ο ∆ήµος µας ενεργοποιήθηκε εγκαίρως και
υπέβαλε προτάσεις χρηµατοδότησης προς την ΕΥ∆ΕΠ Αττικής, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
την καταπολέµηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρίσεων, εξασφαλίζοντας την ένταξη της πράξης
Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρµακείο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020”
για δύο έτη.
Η παραπάνω ενταγµένη πράξη απαιτεί άµεσες, έγκαιρες και εξειδικευµένες υπηρεσίες προκειµένου να
υλοποιείται οµαλά και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της απόφασης υλοποίησης, όπως αυτό έχει εγκριθεί
από την αρµόδια ΕΥ∆ΕΠ, προκειµένου να τύχουν της αντίστοιχης χρηµατοδότησης.
Όµως, η υπάρχουσα κατάσταση του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού &
Αθλητισµού έχει έλλειψη σε δυναµικότητα αντίστοιχου εξειδικευµένου προσωπικού για το χειρισµό του
Προγράµµατος.
Συγκεκριµένα, οι ∆ιοικητικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν το Τµήµα είναι τρεις (3) στον αριθµό,
συµπεριλαµβανοµένου και του Προϊσταµένου, καθένας από τους οποίους έχει αναλάβει διάφορα αντικείµενα
κατ’ αποκλειστικότητα.
Οι τρεις ∆ιοικητικοί υπάλληλοι, συνεπικουρούνται στο έργο τους από δύο ΥΕ υπαλλήλους. Κατ’ ουσίαν
αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν εργασίες που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των ∆ιοικητικών υπαλλήλων
αλλά λόγω µεγάλου φόρτου εργασίας δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν από τους ίδιους.
Επιπλέον, στο Τµήµα ανήκει ένας (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ο οποίος απασχολείται εξ’ ολοκλήρου στις
εξειδικευµένες αρµοδιότητές του (συµβουλευτική υπηρεσία, εισαγγελικές παραγγελίες κλπ) και δεν δύναται
να φέρει εις πέρας ∆ιοικητική εργασία, όπως απαιτεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Φαρµακείου.
Κατά συνέπεια και µε δεδοµένα, αφενός το ιδιαίτερα αυστηρό χρονοδιάγραµµα και αφετέρου την τεχνική
δυσκολία του Τµήµατος για την απρόσκοπτη τεχνική προετοιµασία των φακέλων παρακολούθησης,
υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης, κρίνεται απαραίτητη η άµεση συνδροµή
εξωτερικού συνεργάτη για την ανάλογη τεχνική υποστήριξη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή
λειτουργία των δοµών της πράξης “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621 καθώς επίσης, να αποφευχθεί
η απώλεια χρηµατοδοτικών πόρων, που συνιστούν ζηµιά για το δηµόσιο συµφέρον.
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Για τον λόγο αυτό εισηγούµαστε την προσφυγή σε υπηρεσίες αναδόχου µε εξειδικευµένες γνώσεις
προκειµένου για την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων ενεργειών βάσει του Συστήµατος
∆ιαχείρισης κι Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την τεχνική υποστήριξη του Τµήµατός µας µε υπηρεσίες
που θα καλύπτουν όλο το φάσµα του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ενταγµένης πράξης
κοινωνικής συνοχής, συµβάλλοντας ρεαλιστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ΠΠ 20142020.
Ειδικότεροι στόχοι των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να αποτελέσουν κατ’ ελάχιστον:
• Η υποστήριξη του ∆ήµου µε υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης για την Αποτίµηση λειτουργίας
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου πριν την έναρξη λειτουργίας της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης
µε στόχο την αποτύπωση ωφελούµενων ετήσιας χρήσης, την καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων και
την προεκτίµηση κόστους λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρµακείου.
• Η υποστήριξη του ∆ήµου µε υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν
εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την ωρίµανση/ υλοποίηση τους.
• Η υποστήριξη του ∆ήµου για την υποβολή εξειδικευµένων στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα του ΕΣΠΑ.
• Η τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας www.socialattica.gr
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 49.600,00 ευρώ (€) (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α 24%).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον ∆ήµο των “Εξόδων Λειτουργίας” της πράξης, οι
οποίες εγγράφονται στον κωδικό Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2020 µε τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού
Φαρµακείου και Παντοπωλείου”.
Η εν λόγω δαπάνη κατανέµεται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς ετών 2020, 2021, 2022 και εγγραφή
ποσού 13.228,00 € για το 2020, 18.186,00 για το 2021 και 18.186,00 για το 2022 από τον ίδιο ΚΑ.
Επίσης, προτείνεται η ανωτέρω ανάθεση να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 203, εδάφιο
1 του Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ. 1,
του άρθρου 14 “Ρύθµιση Οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019):
“Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος […]
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού…”
2. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1:
“∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, αν η εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο
απευθείας ανάθεσης από τον δήµαρχο.”
3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
4. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Εφαρµογή
των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 3852/2010”: “Από τη δηµοσίευση του Ν.
4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρµόδιο
προς τούτο όργανο είναι η οικονοµική επιτροπή”
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5. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε
θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
6. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του
δηµοτικού προϋπολογισµού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16
“Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα
που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών”
7. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν
ότι για τους λοιπούς φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”, στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού
(σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο
όργανο του φορέα
8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
9. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”
10. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων και Περιφερειών”, του Ν.
4623/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),
11. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
12. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
13. To άρθρ. 117 του Ν. 4412/16 (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
14. Τη µε αριθµ. 713 /9-5-2018 (Α∆Α: Ω09Ε7Λ7-Κ3Π) Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο “∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆ιονύσου” και MIS
5003621 στο Ε.Π. “Αττική” 2014-2020.
15. Την υπ΄αρίθµ. 500/201 (Α∆Α: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο
∆ήµο 4386/14-02-2020,
16. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της ανάθεσης
17. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 20REQ007668221
18. Την υπ’ αριθµ. 22/2020 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού
19. Την υπ’ αριθµ. 21846/2401/11-09-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στoν
Αντιδήµαρχο Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό,
20. Την ανάγκη του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άµεσα στην εκπλήρωση των
σκοπών της υπηρεσίας,
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση της πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για τη διαχείριση της πράξης µε
τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621” συνολικού ποσού 49.600,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 3 έτη, µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού (άρθρ. 117 του Ν.
4412/16).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον ∆ήµο των “Εξόδων Λειτουργίας” της πράξης,
οι οποίες εγγράφονται στον κωδικό Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2020 µε τίτλο “Έξοδα λειτουργίας
Κοινωνικού Φαρµακείου και Παντοπωλείου”.
Η εν λόγω δαπάνη κατανέµεται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς ετών 2020, 2021, 2022 και θα
βαρύνει µε το ποσό των 13.228,00 € τον προϋπολογισµό του ο.ε. 2020, µε το ποσό των 18.186,00 € τον
προϋπολογισµό του ο.ε. 2021 και µε το ποσό των 18.186,00 € τον προϋπολογισµό του ο.ε. 2022 από τον
ίδιο ΚΑ.
2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 22/2020 Τεχνικής Περιγραφής, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα: “ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης.
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3. Την έγκριση των Όρων της ∆ιακήρυξης του σχετικού Συνοπτικού διαγωνισµού, όπως συντάχθηκαν από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
4. Την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την “Παροχή
Υπηρεσιών για υποστήριξη διαχείρισης της πράξης µε τίτλο “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5003621”, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος
και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση,
αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/88-2016

Εσωτ. ∆ιανοµή
1.Γρ. κ. ∆ηµάρχου
2.Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού
3.Γενικό Αρχείο

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού &
Κοινωνικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ
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