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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2013..  

της ..29ης/10/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..209/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2013.. της ..24ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σήµερα την ..29η Οκτωβρίου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..36097/25-10-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 
3463/2006 (∆.Κ.∆.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/29-10-2013  Απόφασης της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιονύσου περί δωρεάν παραχώρησης τάφου εξαετούς ταφής στο κοιµητήριο της 
∆.Κ.∆ιονύσου, λόγω οικονοµικής αδυναµίας  της ενδιαφερόµενης οικογένειας».                                                                                                                  
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εκποίηση άχρηστων αντικειµένων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή Μηχανηµάτων Έργου (ΜΕ) των πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων από τον   
Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου για την Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας τους στα Στοιχεία  
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέµβαση σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης». 
 

� ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δύο (2)  συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
του συγχρηµατοδοτούµενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και 
προώθηση οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας  
(πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)». 

 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα Β΄ αναµόρφωση 
προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 11ο:  «Λήψη απόφασης για τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ιονύσου, για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Υποβολή της αριθ.293/27-9-2013 απόφασης της  Ο.Ε. περί Έκθεσης 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης  προϋπολογισµού ∆ήµου Β τριµήνου οε2013». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 2013-2014. 
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραγραφή οφειλών του ∆ήµου έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός Πιστωτικού ιδρύµατος για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού προθεσµιακής 
κατάθεσης». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014». 
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           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (134/27-06-2011 Α∆Σ)  την 24:00 για την εποµένη 30/10/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  
12:00 µ.µ. 

 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 7 και 8 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος  της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ηµερήσιας 
∆ιάταξης θέµατος 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
19. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
22. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
28. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
12. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,13 και 15  
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4,5,6,7,8,9 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου και 6ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
2,3,4,5,6,10, 13 και 18 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 10 και 
13 της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Πέππα Αγελική και Λουκάτος Παναγής 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ενηµερώσεων.  

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασιλείος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 10ο θέµα  της Ηµερήσιας διάταξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»,προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 2ο θέµα, δεδοµένου 
ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ενδιαφερόµενοι δηµότες. 

� Για το 14ο θέµα «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»,παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
και  ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..209/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δύο (2)  συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του συγχρηµατοδοτούµενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και 
προώθηση οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας  
(πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)». 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..11ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιο για να 
προβεί στην εισήγηση. 

 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Σύµφωνα µε:  
1. Υπ’ αριθ. πρωτ. 3.24060/4.1761/5-9-2013 «Βεβαίωση χρηµατοδότησης της πράξης» 
2. Υπ’ αριθ. πρωτ. 5/28-11-2012 Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «Τοπικό δίκτυο για 

την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών 
προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας» από τον δικαιούχο Α.Σ. «Πράσινη Γέφυρα»  

3. Υπ’ αρ. πρωτ. 2.14303/4.2057/14-6-2012 Απόφαση Ένταξη της πράξης «Τοπικό δίκτυο για την 
παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών προϊόντων 
και ειδών ανθοκοµίας» 

4. Υπ’ αριθ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
2.4407/ΟΙΚ.4.180/01/03/2012 όµοια της για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

5. Υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.14145/12066/14-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την 
πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013» 

6. Υπ΄ αριθ. πρωτ. 12524/10680/08-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε 
θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη 
προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013» 

7. Υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση 
αναδόχων για το έτος 2013» 

8. Οδηγός για δικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  
∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ). 

 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου ανταποκρινόµενος στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση 
της Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. πρωτ. 2.4407/ΟΙΚ.4.180/01/03/2012 όµοια της, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» υπέβαλλε την υπ’ αριθµ. 
2.5411/4.341/12-3-2012 αίτηση χρηµατοδότησης µέσω της  Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) 
«Πράσινη Γέφυρα».  

Στην συνέχεια µε την υπ’ αριθ. υπ’ αρ. πρωτ. 2.14303/4.2057/ 14-6-2012  Απόφαση Ένταξη της 
πράξης «Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– 
βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας» εντάχθηκε το συγκεκριµένο έργο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και από τον Οκτώβριο 
του 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση των δράσεων (όπως π.χ. κατάρτιση ωφελουµένων, ηµερίδες 
επιχειρηµατικότητας, συµβουλευτική, κ.λ.π.) από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) 
«Πράσινη Γέφυρα».   

Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 όπου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες 
οι δράσεις των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Πράσινη Γέφυρα», πρέπει και ο ∆ήµος 
∆ιονύσου ως εταίρος να υλοποιήσει τις εξής δυο δράσεις:  α) Παραγωγή έντυπου υλικού και 
ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. και β) Κεντρική ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου 
στην Τοπική Κοινωνία, ευαισθητοποιήσης της κοινής γνώµης. 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η δράση «Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ.» 
συνολικού προϋπολογισµού 6.767,25€, απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, ειδικό στην ενηµέρωση 
και επικοινωνία για να µπορέσει να µεταδόσει-δηµοσιοποιήσει την εµβέλεια, τους στόχους και τα 
αποτελέσµατα της δράσης.  
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Με δεδοµένο ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου (τακτικό, έκτακτο, µετακλητοί)  δεν µπορεί 
να απασχοληθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα καθώς αναφέρεται ρητά στη σελ. 64 του Οδηγού για 
∆ικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  ∆ράσης 3 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) « Για τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα της συγκεκριµένης 
δαπάνης αφορά µόνο στο προσωπικό µε συµβάσεις που απασχολείται στο συγκεκριµένο Έργο και 
του οποίου οι αµοιβές δεν καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (Κρατικός 
Προϋπολογισµός)», κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη δύο ατόµων µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης  
έργου, τεσσάρων (4) µηνών για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης η οποία σε καµία περίπτωση 
δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ∆ήµου.  

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις 
για τον προγραµµατισµό  προσλήψεων για την αντιµετώπιση των αναγκών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού 
και πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι: «Οι φορείς µπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή τη  σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την 
κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων». Ακόµα, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 
21580/28-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι παραπάνω προσλήψεις δεν υπάγονται 
στις περιοριστικές ηµεροµηνίες της Α.Π. Οικ. 8920/6-3-2013 εγκυκλίου του ίδιου Υπουργείου, γιατί 
αφορούν την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος και για αντικειµενικούς λόγους δεν θα 
µπορούσε να αποσταλεί το αίτηµα για πρόσληψη προσωπικού ως την καταληκτική ηµεροµηνία της 
29-3-2013 που προέβλεπε η ανωτέρω εγκύκλιος, λόγω των απαιτούµενων διαδικασιών για την 
ένταξη των φορέων σ΄ αυτό.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία, προτείνεται στο ∆.Σ., 

Να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύµβασης 
µίσθωσης έργου τεσσάρων (4) µηνών,  δύο (2) ατόµων µε ειδικότητα «Σύµβουλοι Ενηµέρωσης & 
Επικοινωνίας» -Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης 5.115,00€ για την 
υλοποίηση της δράσης «Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ.». Ο λόγος για 
τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου είναι το γεγονός ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό του 
∆ήµου (τακτικό, έκτακτο, µετακλητοί)  δεν µπορεί να απασχοληθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα 
καθώς αναφέρεται ρητά στη σελ. 64 του Οδηγού για ∆ικαιούχους για την παρακολούθηση και 
διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) « Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιους οργανισµούς 
και επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα της συγκεκριµένης δαπάνης αφορά µόνο στο προσωπικό µε 
συµβάσεις που απασχολείται στο συγκεκριµένο Έργο και του οποίου οι αµοιβές δεν καλύπτονται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισµό (Κρατικός Προϋπολογισµός)».  

Οι όροι αµοιβής και απασχόλησης θα είναι σύµφωνοι µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα καθοριστούν 
µε τη σύµβαση εργασίας, η οποία θα είναι γνήσια και δεν θα υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία.  

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0012 µε τίτλο  «Επιστηµονικό 
προσωπικό για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-
ΤΟΠΕΚΟ), στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.115,00€ του προύπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2013. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωσση 
που η σύµβαση λήξει µετά την 31/12/2013. 

Η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωµένη διοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν 
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων συµβάσεων µίσθωσης έργου. 

Επισηµάνσεις 

1. Η ειδικότητα «Σύµβουλοι Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας» καθορίστηκε κατόπιν επικοινωνίας µε το 
αρµόδιο τµήµα του ΑΣΕΠ.  

2. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης δηλ. τα 1.652,25€ θα 
δαπανηθούν για την εκτύπωση-έκδοση του έντυπου υλικού και για γενικά έξοδα της δράσης. Όλα 
τα ανωτέρω ποσά έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα παραρτήµατα της 



 6 

πρόσκλησης για την διαµόρφωση του αναλυτικού Προϋπολογισµού του έργου, ο οποίος είναι 
εγκεκριµένος από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας.  

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως:  «∆ιαβάζω µέσα από την εισήγηση: 
Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 όπου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες 
οι δράσεις των εταίρων της αναπτυξιακής σύµπραξης "Πράσινη Γέφυρα", πρέπει ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
ως εταίρος να υλοποιήσει τις εξής δύο δράσεις: α) Παραγωγή εντύπου υλικού και ηλεκτρονικών 
µέσων της αναπτυξιακής σύµπραξης και β) Κεντρική ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του 
έργου στην τοπική κοινωνία ευαισθητοποίησης κοινής γνώµης. 
 Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα κατά καιρούς έχουν παράξει δεκάδες έντυπα 
ενηµερωτικού και πολλές φορές κατά τη γνώµη µου ίσως και προπαγανδιστικού χαρακτήρα. Επίσης 
έχουν κάνει εκατοντάδες εκδηλώσεις δίνοντας την απαιτούµενη δηµοσιότητα δίχως να έχει χρειαστεί 
κάποια ιδιαίτερη βοήθεια, εκτός ίσως από τους µετακλητούς υπαλλήλους που έχουν κατά καιρούς 
προσληφθεί γι' αυτόν τον λόγο. 
 Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόσληψη δύο επιπλέον ατόµων µε σύµβαση έργου είναι εκ περισσού 
και καθαρή σπατάλη χρήµατος από όπου και αν αυτό προέρχεται, γι' αυτό και θα καταψηφίσω την 
εισήγηση». 
 
Τέλος, το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σωκού Ζωή ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Εµείς θα το καταψηφίσουµε για δύο λόγους. Το 
πρώτο ζήτηµα είναι ότι εµείς διαφωνήσαµε κατ' αρχήν µε αυτό το πρόγραµµα... που δεν ανοίγει 
κανένα δρόµο. ∆εν λύνει κανένα πρόβληµα. ∆ηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, που 
κάνουν, και παράγεται µία... Είναι εκεί τα διαφηµιζόµενα και ΕΟΚικά προγράµµατα, που µ' άλλα 
λόγια να αγαπιόµαστε. Υποδοµής έργα και ανάγκες ποτέ δεν χρηµατοδοτούνται.... Το αποτέλεσµα τί 
είναι, το δια ταύτα; Μηδέν. 
 Λέµε τώρα, µα θα φάνε ψωµί δύο άνθρωποι δύο τετράµηνα. Μα, αυτό είναι το ζήτηµα; Αν 
κρίνετε αυτό θα πρέπει ως ∆ήµος να δούµε και άλλα πράγµατα σε σχέση µε τους εργαζόµενους, που 
τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές µέχρι σήµερα. 
 Εµείς έτσι και αλλιώς είχαµε διαφωνήσει και τότε µε αυτό το πρόγραµµα, το είχαµε 
καταψηφίσει. Και κατ' επέκταση, δεν είναι ζήτηµα αν θα φάνε δύο άνθρωποι ψωµί για 4 µήνες. ∆ε 
νοµίζω ότι, πώς να το πω, αυτό είναι το πρόβληµα που έχουµε να λύσουµε το µεγάλο. Αλλά είναι, και 
εκεί που είναι τα σοβαρά και τα σηµαντικά κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε πολλές φορές, και τα 
αφήνουµε να περπατάνε µόνα τους.Εµείς λοιπόν θα το καταψηφίσουµε γι' αυτούς τους λόγους που 
αναφέραµε». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την Υπ΄ αριθ. πρωτ. 3.24060/4.1761/5-9-2013 «Βεβαίωση χρηµατοδότησης της πράξης». 
� Την Υπ΄ αριθ. πρωτ. 5/28-11-2012 Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «Τοπικό 

δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών 
προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας» από τον δικαιούχο Α.Σ. «Πράσινη Γέφυρα».  

� Την Υπ’ αρ. πρωτ. 2.14303/4.2057/14-6-2012 Απόφαση Ένταξη της πράξης «Τοπικό δίκτυο για 
την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών– βιολογικών γεωργικών 
προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας». 

� Την Υπ΄ αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
2.4407/ΟΙΚ.4.180/01/03/2012 όµοια της για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

� Την Υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.14145/12066/14-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την 
πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013». 
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� Την Υπ’ αριθ. πρωτ. 12524/10680/08-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την 
πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013». 

� Υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: «Αποστολή αιτηµάτων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση 
αναδόχων για το έτος 2013». 

� Τον οδηγό για δικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο πλαίσιο της  
∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ). 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά). 

   
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με  ψήφους 23 Υπέρ, 5 Κατά και 5 Λευκές  
Μειοψηφούντων των  κ. κ. ∆.Σ. Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Σώκου Ζωής, 
Λουκάτου Παναγή και Φέρµελη Λυδίας για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι κ. κ. ∆.Σ. Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Τσούκας Παναγιώτης, Νικητόπουλος Ιωάννης και 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή 
τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου τεσσάρων (4) µηνών,  
δύο (2) ατόµων µε ειδικότητα «Σύµβουλοι Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας» -Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης 5.115,00€ για την υλοποίηση της δράσης «Παραγωγή έντυπου 
υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ.». Για την παρακολούθηση και διαχείριση των Πράξεων στο 
πλαίσιο της  ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) « Για 
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα της 
συγκεκριµένης δαπάνης αφορά µόνο στο προσωπικό µε συµβάσεις που απασχολείται στο 
συγκεκριµένο Έργο και του οποίου οι αµοιβές δεν καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 
(Κρατικός Προϋπολογισµός)».  

Οι όροι αµοιβής και απασχόλησης θα είναι σύµφωνοι µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα καθοριστούν 
µε τη σύµβαση εργασίας, η οποία θα είναι γνήσια και δεν θα υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία.  

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0012 µε τίτλο  «Επιστηµονικό 
προσωπικό για την δράση Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών µέσων της Α.Σ. (ΕΣΠΑ-
ΤΟΠΕΚΟ), στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.115,00€ του προύπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2013. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωσση 
που η σύµβαση λήξει µετά την 31/12/2013. 

Η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής προκειµένου να 
δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων συµβάσεων µίσθωσης έργου. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 

 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             

 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

 
  Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 04/11/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας/ Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 
 
 

 


