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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 14/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 115/2021
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«χζηαζε ινγαξηαζκνχ παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, νξηζκφο ππνιφγνπ
ππαιιήινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νξηζκφο
Θ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δεθηηθψλ παγίαο
πξνθαηαβνιήο».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Κ.Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8156/15/23-4-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

ΑΔΑ: ΨΤΘΙ46ΜΩ0Ι-Ρ9Κ
75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΧΛ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο:
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 8219/23-4-2021 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθ.
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε ζύζηαζεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2021, νξηζκόο
ππνιόγνπ θαη

αλαπιεξωηή ηνπ θαζώο θαη νξηζκόο θωδηθώλ

αξηζκώλ πξνϋπνινγηζκνύ δεθηηθώλ παγίαο πξνθαηαβνιήο

Θχξηε Πξφεδξε,
Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο :
1)ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Λ. 3463/06(ΦΔΘ 114/08.06.2006 ηεχρνο Α') Γεκνηηθφο &
Θνηλνηηθφο Θψδηθαο "«Παγία πξνθαηαβνιή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 207
ηνπ Λ.4555/2018
2)ηα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59( ΦΔΘ Α 114 /15-6-59) : “Πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ””παγία
πξνθαηαβνιή»
3) ηνN.4270/14(ΦΔΘ 143/28.06.2014 ηεχρνο Α'): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο." άξζξα 150-155
4) ην Π.Γ 80/16(ΦΔΘ 145/05.08.2016 ηεχρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο."
5) εγθχθιηνο ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ 2/47972/0026/15-6-2018

ΑΔΑ: ΨΤΘΙ46ΜΩ0Ι-Ρ9Κ
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο χςνπο 6.000,00€
γηα ην έηνο

2021, ε ρξήζε ηεο νπνίαο είλαη αλαγθαία , δηφηη δηεπθνιχλνληαη νη

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ζε άκεζεο θαη αλαγθαίεο έθηαθηεο – επείγνπζεο
κηθξνδαπάλεο θαη δαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ κε άιιν ηξφπν.
Ζ ζχζηαζε ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο θαη νξίδεηαη ν δεκνηηθφο ππάιιεινο θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ θαζψο θαη
νη θσδηθνί αξηζκνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη πιεξσκέο
.Ο ππφινγνο-ππάιιεινο(δηαρεηξηζηήο παγίαο πξνθαηαβνιήο) ζα πξέπεη λα είλαη
κφληκνο ππάιιεινο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. Θα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο θαηφπηλ
έγγξαθσλ εληνιψλ ηνπ Γεκάξρνπ ή αξκνδίνπ Αληηδεκάξρνπ ζηνλ νπνίν έρεη
κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε
ησλ δαπαλψλ, ζέηνληαο ππφςηλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηα δηθαηνινγεηηθά
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαζηζηά ηα πνζά πνπ πιήξσζε. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο παγίαο
πξνθαηαβνιήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ ζηνπο θσδηθνχο
αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρεηξίδεηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ησλ
πηζηψζεσλ γηα ηα πνζά πνπ πιεξψλεη.
Κεηά απφ ηελ έγθξηζε ζχζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ηνλ νξηζκφ
ππνιφγνπ , ν δηαρεηξηζηήο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ζην φλνκα ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο κε δηαρεηξηζηή ην ίδην θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Πξνηείλεηαη σο δηαρεηξίζηξηα ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021
ε κφληκε ππάιιεινο θ. Υαηδάθε Εαραξέληα κε αλαπιεξψηξηα απηήο ηελ κφληκε
ππάιιειν θ. Σζαλάθνπ Θπξηαθή.
Παξαθαινχκε ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ζαο λα πάξεηε απφθαζε γηα:
1. Έγθξηζε ηεο χζηαζεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο γηα ην έηνο 2021 θαη νξηζκφ
δηαρεηξηζηή ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαζψο θαη ηελ
έγθξηζε ησλ ΘΑ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα απνπιεξψλνληαη απφ απηή σο ν
θαησηέξσ πίλαθαο Α
2. Σνλ νξηζκφ ησλ θαησηέξσ

ΘΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021 ζε βάξνο ησλ

νπνίσλ ζα εθηεινχληαη νη επηκέξνπο δαπάλεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο

ΠΗΛΑΘΑ Α

ΑΔΑ: ΨΤΘΙ46ΜΩ0Ι-Ρ9Κ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Θ.Α.

1 Σαρπδξνκηθά ηέιε

00.6221.001

2 Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο

00.6495.005

3 Δληαίν ηέινο θηεκαηνγξάθεζεο

00.6331.002

4 Δθηχπσζε-Αλαπαξαγσγή εληχπσλ-ζρεδίσλ θ.ι.π.

10.6654.001

5

πληήξεζε, επηζθεπή θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο
ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ

6. Ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Γεκνηηθνχ Λανχ

7

8

9

Γαπάλε γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ
ειεθηξνιφγσλ
πληήξεζε θαη επηζθεπή Φπγείνπ Γεκνηηθνχ
Λεθξνηαθείνπ
πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ
θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ

10.6265.008

45.6699.006

30.6117.019

45.6265.003

15.6264.003

10 πληήξεζε αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ

15.6264.004

11 Πξνκήζεηα ηαηλησλ ζήκαλζεο (άζπξν – θφθθηλν)

50.6699.002

12 Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ ςεθαζκνχ

45.6699.012

13

πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο
κνθεηψλ,θνπξηηλψλ,ραιηψλ θ.ι.π.

15.6265.001

14 πληήξεζε,θαζαξηζκφο ζηνιψλ ρνξεπηηθνχ

15.6265.004

15 πληήξεζε εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ

15.6265.006

16

17

Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Γεκνηηθνχ
Γπκλαζηεξίνπ «Αηηαινο»
Πξνκήζεηα αλαισζηκσλ εηδψλ
θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ

15.6265.008

15.6699.002
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Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 14/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 θαζψο επίζεο απηέο:
1) Σνπ άξζξνπ 173 ηνπ Λ. 3463/06(ΦΔΘ 114/08.06.2006 ηεχρνο Α') Γεκνηηθφο &
Θνηλνηηθφο Θψδηθαο" «Παγία πξνθαηαβνιή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 207
ηνπ Λ.4555/2018
2) Σσλ άξζξσλ 35 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59( ΦΔΘ Α 114 /15-6-59) : “Πεξί
νηθνλνκηθήο

δηνηθήζεσο

θαη

ινγηζηηθνχ

ησλ

Γήκσλ

θαη

Θνηλνηήησλ””παγία

πξνθαηαβνιή»
3)Σνπ N.4270/14(ΦΔΘ 143/28.06.2014 ηεχρνο Α'): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο "άξζξα 150-155
4) Σνπ Π.Γ 80/16(ΦΔΘ 145/05.08.2016 ηεχρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο."
5) Σελ εγθχθιην Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/47972/0026/15-6-2018
θαη κειέηεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Α. Δγθξίλεη ηε ζχζηαζε ινγαξηαζκνχ παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2021 γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαη επεηγνπζψλ κηθξνδαπαλψλ θαη
δαπαλψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ κε άιιν ηξφπν θαη νξίδεη ηελ κφληκε
ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Εαραξέληα Υαηδάθε, ΓΔ Σερληηψλ, σο δηαρεηξίζηξηα ηνπ
ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Θπξηαθή
Σζαλάθνπ, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, ζην φλνκα ηεο πξψηεο εθ ησλ νπνίσλ ζα εθδνζεί ην εθ
πνζνχ έμη ρηιηάδσλ επξψ (6.000,00 €) έληαικα ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ζε βάξνο
ηνπ Θ.Α. 00.8251.001 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2021 θαη ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο θαηφπηλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηνπ
Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκνδίνπ Αληηδεκάξρνπ ζηνλ νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ε
αξκνδηφηεηα θαη ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ,
ζέηνληαο ππ΄ φςηλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαζηζηά ηα πνζά πνπ πιήξσζε. Ζ δηαρεηξίζηξηα ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ζα
είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρεηξίδεηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ησλ πηζηψζεσλ γηα
ηα πνζά πνπ πιεξψλεη.
Β. Δγθξίλεη ηνλ θαησηέξσ πίλαθα ΘΑ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2021 κε ηα αληίζηνηρα πνζά, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ζα εθηεινχληαη νη
επηκέξνπο δαπάλεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο (ΠΗΛΑΘΑ Α).

ΑΔΑ: ΨΤΘΙ46ΜΩ0Ι-Ρ9Κ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Θ.Α.

1 Σαρπδξνκηθά ηέιε

00.6221.001

2 Ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο

00.6495.005

3 Δληαίν ηέινο θηεκαηνγξάθεζεο

00.6331.002

4 Δθηχπσζε-Αλαπαξαγσγή εληχπσλ-ζρεδίσλ θ.ι.π.

10.6654.001

5

πληήξεζε, επηζθεπή θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο
ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ

6. Ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Γεκνηηθνχ Λανχ

7

8

9

Γαπάλε γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ
ειεθηξνιφγσλ
πληήξεζε θαη επηζθεπή Φπγείνπ Γεκνηηθνχ
Λεθξνηαθείνπ
πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ
θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ

10.6265.008

45.6699.006

30.6117.019

45.6265.003

15.6264.003

10 πληήξεζε αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ

15.6264.004

11 Πξνκήζεηα ηαηλησλ ζήκαλζεο (άζπξν – θφθθηλν)

50.6699.002

12 Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ ςεθαζκνχ

45.6699.012

13

πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο
κνθεηψλ,θνπξηηλψλ,ραιηψλ θ.ι.π.

15.6265.001

14 πληήξεζε,θαζαξηζκφο ζηνιψλ ρνξεπηηθνχ

15.6265.004

15 πληήξεζε εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ

15.6265.006

16

17

Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ Γεκνηηθνχ
Γπκλαζηεξίνπ «Αηηαινο»
Πξνκήζεηα αλαισζηκσλ εηδψλ
θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ

15.6265.008

15.6699.002

ΑΔΑ: ΨΤΘΙ46ΜΩ0Ι-Ρ9Κ
Κεηά απφ ηελ έγθξηζε ζα αθνινπζεί ε έθδνζε Υ.Δ. ίζνπ πνζνχ γηα θάζε είδνο θαη ζε
βάξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε δαπαλψλ παγίαο
πξνθαηαβνιήο, ψζηε λα παξακέλεη ζηα ρέξηα ηεο ππαιιήινπ πνπ δφζεθε ε δηαρείξηζε
ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ην αξρηθφ πνζφ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 115/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σκήκα Σακείνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
Οξηδφκελε ππφινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2021 θα Εαραξέληα
Υαηδάθε, ΓΔ Σερληηψλ θαη αλαπιεξψηξηα απηήο θα Θπξηαθή Σζαλάθνπ, ΓΔ
Γηνηθεηηθνχ.

