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Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
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Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
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Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 7123/9-4-2021

ΑΠΟΠΑΚΑ


Από

ηα

Ξξαθηηθά

ηεο

από

7.4.2021

ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2021 ηνπ Γ.Π.

ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


lissandrosgeorgamlis@gmail.com

ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ςεθίζκαηνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ γηα
ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο 2020 ηνπ ΟΑΔΓ»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 38 θαζώο θαη
ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο
7.4.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 6612/2-42021 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 5/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ.
Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

ΟΤΓΔΗ
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, όζν θαη ν Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

 Ζ θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη ν θ. Π.Θνζθνιέηνο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζην 1ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. εηζεγνύκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο
έζεζε ππόςε ηνπ Πώκαηνο ην αξηζ. εηζ. πξση. 6023/24-3-2021 έγγξαθν ηνπ
Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο 2020 ηνπ ΝΑΔΓ.
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Τήθηζκα γηα ζπκβάζεηο ΝΑΔΓ
«Απηή ηελ πεξίνδν ιήγεη ε ζύκβαζε 36.500 εξγαδνκέλσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο 2020 ηνπ ΝΑΔΓ ζηνπο δήκνπο, ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο,
ζηα Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο (ΘΘΞΞ) θαη ζε άιινπο θνξείο, πνπ ζπλέβαιιαλ
απνθαζηζηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ, θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηώλ, θαιύπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ θνξέσλ. Κε ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ "ηξέρεη" ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ζα ράζεη
ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο 100 θαη πιένλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ κεγάιν κέξνο
ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπ αλαγθώλ.
Νη εξγαδόκελνη κεηά από 8κήλεο εξγαζίαο ζην πξόγξακκα πξόθεηηαη λα κείλνπλ
άλεξγνη, όπσο θαη νη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ησλ
πξνεγνύκελσλ εηώλ, ηελ ώξα πνπ ε αλεξγία ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο
παλδεκίαο πνπ ηελ επηηάρπλε, έρεη ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο.
Δπηπιένλ ε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ην
ηξίην θύκα ηεο παλδεκίαο πνπ είλαη ζε εμέιημε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη ηελ
απνδπλάκσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ καο ζε κία θξίζηκε πεξίνδν πνπ έρνπκε
απόιπηε αλάγθε ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ζε ζεκαληηθόηαηνπο ηνκείο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο πσο νη αλάγθεο ησλ δήκσλ ζε πξνζσπηθό θαηά ηελ
θαινθαηξηλή πεξίνδν απμάλνληαη ιόγσ ησλ αδεηώλ.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην απαηηεί από ηελ θπβέξλεζε:
Ρελ παξάηαζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021, θαη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ
ρξόλνπ. Νη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ αλάγθε πξνζσπηθό κε εξγαζηαθή εκπεηξία, δελ
πξέπεη λα απνγπκλσζνύλ, εληείλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο κεγάιεο ειιείςεηο,
θαζώο έρεη αλαθνηλσζεί πσο δελ ζα ππάξμεη αλάινγν πξόγξακκα κέζα ζην 2021. Λα
κελ απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ σθεινύκελσλ ηνπ ηξέρνληνο
πξνγξάκκαηνο ζηνλ επόκελν θύθιν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.
Θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ, Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θαζώο θαη εθπξόζσπνο ηνπ Πσκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ςήθηζκα, σο
εηζάγεηαη, ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην θαηαηεζέλ από ην Πσκαηείν
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ςήθηζκα, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :
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Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο νη
ηειεπηαίεο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ην άξζξν 74 ηνπ Λ.
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ην θαηαηεζέλ από ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ςήθηζκα ζρεηηθά
κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο 2020 ηνπ ΝΑΔΓ, ην
νπνίν έρεη σο εμήο:
Τήθηζκα γηα ζπκβάζεηο ΝΑΔΓ
«Απηή ηελ πεξίνδν ιήγεη ε ζύκβαζε 36.500 εξγαδνκέλσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο 2020 ηνπ ΝΑΔΓ ζηνπο δήκνπο, ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο,
ζηα Θέληξα Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο (ΘΘΞΞ) θαη ζε άιινπο θνξείο, πνπ ζπλέβαιιαλ
απνθαζηζηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ, θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηώλ, θαιύπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ θνξέσλ. Κε ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ "ηξέρεη" ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ζα ράζεη
ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο 100 θαη πιένλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ κεγάιν κέξνο
ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπ αλαγθώλ.
Νη εξγαδόκελνη κεηά από 8κήλεο εξγαζίαο ζην πξόγξακκα πξόθεηηαη λα κείλνπλ
άλεξγνη, όπσο θαη νη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ησλ
πξνεγνύκελσλ εηώλ, ηελ ώξα πνπ ε αλεξγία ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο
παλδεκίαο πνπ ηελ επηηάρπλε, έρεη ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο.
Δπηπιένλ ε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ην
ηξίην θύκα ηεο παλδεκίαο πνπ είλαη ζε εμέιημε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη ηελ
απνδπλάκσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ καο ζε κία θξίζηκε πεξίνδν πνπ έρνπκε
απόιπηε αλάγθε ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ζε ζεκαληηθόηαηνπο ηνκείο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο πσο νη αλάγθεο ησλ δήκσλ ζε πξνζσπηθό θαηά ηελ
θαινθαηξηλή πεξίνδν απμάλνληαη ιόγσ ησλ αδεηώλ.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην απαηηεί από ηελ θπβέξλεζε:
Ρελ παξάηαζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο Θνηλσθεινύο Δξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021, θαη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ
ρξόλνπ. Νη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ αλάγθε πξνζσπηθό κε εξγαζηαθή εκπεηξία, δελ
πξέπεη λα απνγπκλσζνύλ, εληείλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο κεγάιεο ειιείςεηο,
θαζώο έρεη αλαθνηλσζεί πσο δελ ζα ππάξμεη αλάινγν πξόγξακκα κέζα ζην 2021. Λα
κελ απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ σθεινύκελσλ ηνπ ηξέρνληνο
πξνγξάκκαηνο ζηνλ επόκελν θύθιν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.

5

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 24/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ
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