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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 224/2016.. 
                      

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µε το 
∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ ) Αγίου Στεφάνου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. 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. .. 32919/25-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 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.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..224/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µε το 
∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ ) Αγίου Στεφάνου». 

 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..3ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. 
Ζαµάνη ∆ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος  είπε τα εξής: 
 
O ∆ήµος ∆ιονύσου και το ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ) Αγίου 
Στεφάνου αποτελούν δύο φορείς µε κοινό τόπο δράσης και επιρροής µε διάχυση αυτής στην 
τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας τόσο σε επιστηµονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
σύµπραξης  και στοχεύουν αµφότεροι  στην εκπλήρωση του κοινού στόχου τους που αποτελεί 
η στήριξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα τόσο του ∆ήµου µας µε την παράλληλη 
ανάπτυξη του Ινστιτούτου. 
 
Η συνεργασία των δύο φορέων θα έχει στόχο αφενός την ανάληψη από κοινού δράσεων και 
αφετέρου την ανταλλαγή  εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από την µέχρι τώρα 
δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντας αµοιβαίες διευκολύνσεις 
για την αντιµετώπιση όλων των συναφών θεµάτων και αναλαµβάνοντας από κοινού σχετικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις. Κάθε δράση, ενέργεια ή δραστηριότητα που θα υλοποιείται από το 
∆ΙΕΚ σε συνεργασία µε τον ∆ήµο θα εναρµονίζεται στο κανονισµό λειτουργίας των ∆ΙΕΚ όπως 
αυτός επικαιροποιείται από την Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω  θα αναλάβουν να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν τους δεσµούς 
µεταξύ τους  και ειδικότερα: 
 
1. Να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες δεσµούς ανάµεσά τους ενισχύοντας τη µεταξύ  τους  
αµοιβαία αλληλεγγύη και συνεργασία. 
 
2. Να προβούν σε κοινές δράσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην µεταφορά τεχνογνωσίας, τη 
διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή εµπειριών που θα ενισχύουν τον ρόλο του ∆ήµου στην τοπική 
αγορά εργασίας την αξιοποίηση των αποφοίτων του ∆.Ι.Ε.Κ στο πλαίσιο της πρακτικής τους 
άσκησης σε εργασιακά αντικείµενα του ∆ήµου µε γνώµονα την σταδιακή οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 
 
3. Να προωθήσουν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για µια πιο κοινωνική, 
αποτελεσµατική και φιλική Τοπική Αυτοδιοίκηση και ένα πιο αποδοτικό Εκπαιδευτικό Φορέα σε 
τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο µε την ενίσχυση και υποστήριξη εισαγωγής νέων 
ειδικοτήτων στο ∆.Ι.Ε.Κ εξυπηρετώντας ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. 
 
4. Να ενισχύσουν µε κάθε τρόπο τη συνεργασία µε Φορείς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε φυσικά η/και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 
 
5. Να παρέχουν από κοινού Υπηρεσίες Επιστηµονικής Υποστήριξης για τον Προγραµµατισµό 
των µελλοντικών δράσεων του ∆ήµου, την κοινωνική του ανάπτυξη µέσω της ενίσχυσης του 
τοπικού γνωστικού κεφαλαίου και την ωρίµανση των έργων  που αναλαµβάνει. 
 
6. Να ενισχύσουν την επαφή και συνεργασία µε οργανωµένους φορείς και εθελοντικές οµάδες 
της ευρύτερης περιοχής σε ειδικά αντικείµενα όπως ο Αθλητισµός, Πολιτισµός, η 
δασοπροστασία, η διαµόρφωση ελεύθερων χώρων κ.α. 
 
7. Ο ∆ήµος θα αντιµετωπίζει, µε τις οργανωµένες υπηρεσίες του, τα προβλήµατα λειτουργίας 
(π.χ. µετακίνησης σπουδαστών κ.α.) και υποδοµών (π.χ. κτιριακά, τεχνολογικού εξοπλισµού 
κ.α.) που ανακύπτουν στο ∆.Ι.Ε.Κ.   
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8. Το ∆.Ι.Ε.Κ θα συµµετέχει, µετά από πρόσκληση του ∆ήµου, µε το επιστηµονικό  δυναµικό 
και τους σπουδαστές του σε εκδηλώσεις, ηµερίδες, Εθνικές Εορτές, δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας και λοιπές εκδηλώσεις του ∆ήµου. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463 και 65 του Ν. 
3852/2010, 
 προτείνεται η λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας µε το ∆ηµόσιο Ι.Ε.Κ. Αγίου Στεφάνου. 
 
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 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
                                              
 

                                 
Εγκρίνει την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µε το ∆ηµόσιο Ι.Ε.Κ. Αγίου Στεφάνου 
σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα ως κατωτέρω: 
 
1. Να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες δεσµούς ανάµεσά τους ενισχύοντας τη µεταξύ  τους  
αµοιβαία αλληλεγγύη και συνεργασία. 
 
2. Να προβούν σε κοινές δράσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην µεταφορά τεχνογνωσίας, τη 
διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή εµπειριών που θα ενισχύουν τον ρόλο του ∆ήµου στην τοπική 
αγορά εργασίας την αξιοποίηση των αποφοίτων του ∆.Ι.Ε.Κ στο πλαίσιο της πρακτικής τους 
άσκησης σε εργασιακά αντικείµενα του ∆ήµου µε γνώµονα την σταδιακή οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 
 
3. Να προωθήσουν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για µια πιο κοινωνική, 
αποτελεσµατική και φιλική Τοπική Αυτοδιοίκηση και ένα πιο αποδοτικό Εκπαιδευτικό Φορέα σε 
τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο µε την ενίσχυση και υποστήριξη εισαγωγής νέων 
ειδικοτήτων στο ∆.Ι.Ε.Κ εξυπηρετώντας ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. 
 
4. Να ενισχύσουν µε κάθε τρόπο τη συνεργασία µε Φορείς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε φυσικά η/και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 
 
5. Να παρέχουν από κοινού Υπηρεσίες Επιστηµονικής Υποστήριξης για τον Προγραµµατισµό 
των µελλοντικών δράσεων του ∆ήµου, την κοινωνική του ανάπτυξη µέσω της ενίσχυσης του 
τοπικού γνωστικού κεφαλαίου και την ωρίµανση των έργων  που αναλαµβάνει. 
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6. Να ενισχύσουν την επαφή και συνεργασία µε οργανωµένους φορείς και εθελοντικές οµάδες 
της ευρύτερης περιοχής σε ειδικά αντικείµενα όπως ο Αθλητισµός, Πολιτισµός, η 
δασοπροστασία, η διαµόρφωση ελεύθερων χώρων κ.α. 
7. Ο ∆ήµος θα αντιµετωπίζει, µε τις οργανωµένες υπηρεσίες του, τα προβλήµατα λειτουργίας 
(π.χ. µετακίνησης σπουδαστών κ.α.) και υποδοµών (π.χ. κτιριακά, τεχνολογικού εξοπλισµού 
κ.α.) που ανακύπτουν στο ∆.Ι.Ε.Κ.   
 
8. Το ∆.Ι.Ε.Κ θα συµµετέχει, µετά από πρόσκληση του ∆ήµου, µε το επιστηµονικό  δυναµικό 
και τους σπουδαστές του σε εκδηλώσεις, ηµερίδες, Εθνικές Εορτές, δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας και λοιπές εκδηλώσεις του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
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- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Κοινοποίηση 
-∆.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου 


