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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/7/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 553/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 περί κάλυψης οργανικών 
θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες 
διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.4 του Ν.3584/2007». 
 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 16ης/24-7-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..24η  Ιουλίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 24732/20-7-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη 
απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..22.. 
ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
4.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
8.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
9.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
10.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
11.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
14.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
15.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), 

Πρόεδρος. 
2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
8. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
10. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
11. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
13. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Στάικος Θεόδωρος, Στασινοπούλου Αναστασία 
(δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
Ιωαννίδης Χαράλαμπος,  Μπιτάκος Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου 
Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία),  και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική, Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή 
Ελπίς, Κριεμάδης Στέφανος, Λουκάτου Ανθή  και Παντέλογλου Τεύκρος προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ερωτήσεων. 

 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 3ου θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου 

θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, 

Κανατσούλης Ιωάννης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Υφαντής Ηλίας, Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέματος. 

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 16 έως 142 και 145-150 προτάθηκαν να συζητηθούν πρώτα, λόγω της 

παρουσίας υπαλλήλων. 
 Το θέμα  με α/α  8 συζητήθηκε  μετά το 150 θέμα. 

 
 
..Αριθ. Απόφασης: 553/2018.. 
 

 

16.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
20.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
21.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
22.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

16. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
18. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
19. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΡ99Ω93-ΤΒ6



 3/5 

 ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 περί κάλυψης οργανικών 
θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς 
πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007». 

 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..10ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στο Δήμαρχο  κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/15-3-2010, 
παράγραφοι 2, 3 & 4, όπως ισχύουν, επήλθε αναστολή των προσλήψεων και διορισμών 
προσωπικού στου φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-2009) 
με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. να μην 
εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία αλλά να ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση. 
 
Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια οι προσωρινά απασχολούμενοι στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007, βάσει προσωρινών πινάκων 
επιτυχίας, να έχουν παραμείνει στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα για σειρά ετών ακόμη και 
αν τελικά δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/31-7-2017) δόθηκε η 
δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών να καλύπτουν οργανικές 
θέσεις κενές ή νέες που συνιστώνται προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών από 
προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007, από 01-01-
2008 μέχρι 31-12-2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων. Η κάλυψη 
των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ιδίου άρθρου. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών στο υπ΄αριθ.πρωτ. 32683/28-9-2017 έγγραφό του με θέμα 
“Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017” αναφέρει ότι δεδομένης 
της υποστελέχωσης των Ο.Τ.Α., με τη ρύθμιση του ως άνω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να “αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή 
εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων θέσεων που θα συσταθούν λόγω 
υπηρεσιακών αναγκών”. 
 
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ.πρωτ. 25970/06-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά 
την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από το ΑΣΕΠ προέκυψε ότι πανελλαδικά 223 
υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 82 του Ν.4483/2017. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που 
επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των αντίστοιχων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων 
και κλάδων/ειδικοτήτων, θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών, το 
οποίο θα περιλαμβάνει την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του 
προσωπικού. Στην Απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρονται α) ο αριθμός των αιτούμενων 
θέσεων και β)τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά 
κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα τα οποία απαιτούνται από το φορέα για 
την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.  
 
Ο Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου, ο οποίος αποτελείται από επτά (7) Δημοτικές Ενότητες, 
περιλαμβάνει στην εκτενέστατη χωρική επικράτειά του μεγάλο αριθμό κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου. Ο καθαρισμός, ευπρεπισμός και φροντίδα των χώρων αυτών είναι επιβεβλημένη 
ανάγκη για να εξασφαλιστεί η συντήρηση και η αναβάθμισή τους που αποτελούν σημαντικό 
πυλώνα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.   
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Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος των κλάδων ΥΕ Εργατών 
Κήπου ή ΥΕ Εργατών Πρασίνου, αρμοδιότητα των οποίων αποτελεί η εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης, καθαρισμού, δενδροφύτευσης και γενικότερα φροντίδας των κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου. Συνεπώς, υπάρχει επιβεβλημένη υπηρεσιακή ανάγκη για την πρόσληψη 
υπαλλήλων του κλάδου αυτού.  
 
Με τη διαδικασία του άρθρου  82 του Ν.4483/2017, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο μας να 
ενισχύσει την κάλυψη της προαναφερόμενης υπηρεσιακής ανάγκης με την πρόσληψη ενός (1) 
υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου. 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά 
προβλέπονται στο Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄), όπως ισχύει, είναι: 

1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.  

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για την πρόσληψη ενός 
(1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου με τη διαδικασία του  άρθρου  
82 του Ν.4483/2017 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, με τα κάτωθι 
απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄), όπως ισχύει: 

1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/31-7-2017). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007. 
 Το υπ΄αριθ.πρωτ. 25970/06-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄). 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                                

 
  

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου με 
τη διαδικασία του  άρθρου  82 του Ν.4483/2017 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 
του Δήμου μας, με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 
39Α΄), όπως ισχύει: 

1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
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γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.  

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
     ΖΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
                                                                  

                                                                                                                                                                                           
                                                       

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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