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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 46/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 306/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  
αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
1/10/2022 έσο 31/12/2022 ζε σθεινύκελνπο ηνπ 
Θνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ». 
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  ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 
ώξα 11.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 31535/42/23-12-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Σάθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Υξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
θαη 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Σνκπνύινγινπ 
Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 31500/22-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ :« Έγθξηζε ηεο Γηαδηθαζίαο Υνξήγεζεο θαη Υξήζεο  Αδηάζεησλ Γηαηαθηηθώλ 
Γηαζηήκαηνο από 1/10/2022 έσο 31/12/2022 ζε σθεινύκελνπο ηνπ Θνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ». 
 
ΥΔΣ. : 1. Σα ππ.αξηζκ.26950/15-11-2022& 29904/12-12-2022 έγγξαθα ηεο 
Θνηλσληθνύ Ιεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 
  2. Σν ππ.αξηζκ.23814/12-10-2022Αίηεκα-Παξαγγειία Γηαηαθηηθώλ. 
 
  3. Σν ππ.αξηζκ.24082/8-7-2022Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ Γηαηαθηηθώλ από ηελ 
εηαηξεία ΘΙΑΒΔΛΗΣΖ. 
 
4. Σα ππ.αξηζκ.24083,24084/17-10-2022Πξσηόθνιια Παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο Θνηλσληθέο Ιεηηνπξγνύοηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
Γνκήο (θ.Σζηαθαιάθε θαη Ε.Παιιηνύδε). 
 
Θύξηε Πξόεδξε, 
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Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο κε ηελ ππ.αξηζκ. 169/2021 Κειέηε πνπ 
ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε από ηελ Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο 
Γεκόζηαο Τγείαο  (Αλ.Γ/ληή θ. Εέην ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ)πξνέβεη ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη 
ρνξήγεζε κέζσ δηαηαθηηθώλ , δηάθνξα είδε δηαηξνθήο θαη πξώηεο αλάγθεο ζε 
σθεινύκελνπο ηνπ Θνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ γηα ην Οηθνλνκηθό έηνο 2022.  
  ύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ.8441/13-4-2022ύκβαζε πνπ ζπληάρζεθε θαη 
ζπλππνγξάθεθε κε ηνλ αλάδνρν ηεο αλσηέξσ κειέηεο , έγηλε αθνινπζώληαο ηηο 
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο ε παξαγγειία θαη ε πξνκήζεηα ησλ 
απαξαίηεησλ δηαηαθηηθώλ,ζπλνιηθνύ πνζνύ(21.615,00€) Δίθνζη έλα 
ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ δέθα πέληε Δπξώ , ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
01/10/2022 έσο θαη 31/12/2022. 
ηηο 25 /10/2022 μεθίλεζε ε δηαλνκή ησλ δηαηαθηηθώλ πνπ αθνξνύζαλ ην 
3κελν ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ-ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ζηνπο σθεινύκελνπο ηνπ Κνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ. 
Αθνύ παξήιζε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηαλνκήο ησλ δηαηαθηηθώλ γηα ην νπνίν νη 
σθεινύκελνη ηνπ Θνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ελεκεξώζεθαλ εγθαίξσο θαη δηεμνδηθά 
(κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο ,SMS,θαη ειεθηξ. κελύκαηνο e-mail),θάπνηνηδελ 
πξνζήιζαλ , αθόκε θαη αλ ελεκεξώζεθαλ επαλεηιεκέλσο λα παξαιάβνπλ ηηο επηηαγέο 
όπσο πξνβιεπόηαλ. 
Αθνύ θαηεβιήζε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα δηαλνκήο ηνπο ζηνπο σθεινύκελνύο 
ηνπ,έκεηλε ππόινηπν αμίαο 950,00€ όπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα κε 
αξ.πξση 26950/15-11-2022-αξ.Γηαη.26 θύιια, αξ.λνηθνθπξηώλ –σθεινπκέλσλ (10) 
σο εμήο: 
 
 

Α/Α ΑΡ.ΑΙΣΗ
Η 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ ΑΣΟΜΑ
/ΟΙΚΟΓ

ΔΝΔΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ 

1. 3490 26230559 1 25 

2. 26938 26231048,26231049,262310
50 

4 40Υ3=120 

3. 27377 26231066,26231067,262310
68 

3 40Υ3=120 

4. 4190 26230688,26230689,262306
90 

1 25Υ3=75 

5. 24884 26230955,26230956,262309
57 

2 35Υ3=105 

6. 24629 26230742,26230743,262307
44 

1 25Υ3=75 

7. 26989 26231198,26231199,262312
00 

5 60Υ3=180 

8. 27029 26231156,26231157,262311
58 

3 40Υ3=120 

9. 201 26231009,26231010,262310
11 

2 35Υ3=105 

10. 4629 26230845 1 25Υ1=25 

 ΤΝΟΛΟ (26)  950,00€ 

 
 
ηηο 7 θαη 14/11 θαζώο θαη 6/12 κνηξάζηεθζλ 12 δηαηαθηηθέο ζπλνιηθήο αμίαο 420,00€ 
ζε 4 λνηθνθπξηά πνπ δελ είραλ παξαιάβεη ύζηεξα από επαλεηιιεκκέλεο πξνζπάζεηεο. 
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           ηηο 7 θαη 8/12 δόζεθαλ 3 δηαηαθηηθέο αμίαο 145,00€ ζε 2 νηθνγέλεηεο νη 
νπνίεο απνδεδεηγκέλα ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο ελίζρπζεο,ζύκθσλα κε ην ππ αξηζκ 
29904/13-12-2022 έγγξαθν ηεο Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο. 
Σα ζηνηρεία ησλ αδηάζεησλ Γηαηαθηηθώλ κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ-νηθνγελεηώλ, αξ. 
δηαηαθηηθώλ άηνκα νηθνγ.-δηθαηνύρν θαη ηέινο ε ζπλνιηθή αμία ησλ δηαηαθηηθώλ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά πνπ 
παξαδόζεθαλ από ηελ Θνηλσληθό Ιεηηνπξγό ηεο Γνκήο θ. Σζηαθαιάθε κε ην 
ππ.αξηζκ. 29904/13-12-2022 έγγξαθό ηεο , σο εμήο: 
 
 

ύκθσλα κε ην ππ αξηζκ.29904/13-12-2022 εγγξάθνπ ηεο Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ 
ηεο Γνκήο ην ππόινηπν ησλ Γηαηαθηηθώλ εμαξγπξώζεθε ζηηο 26/11 θαη 6/12/2022 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 385,00€ ζηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο Γνκήο ίηηζεο γηα ηελ ζπλέρηζε 
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο απηήο σο εμήο: 

 

Α/Α ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔ ΠΟΤ ΓΟΘΗΚΑΝ Δ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΙΣΙΗ(Αξ.απνδ.1475-
αξ.δειηίνπ Δηζαγ.:11) 

ΠΟΟ 

1. 26231198 60,00 

2. 26230559 25,00 

3. 26230742 25,00 

4. 26230743 25,00 

5. 26230744 25,00 

 ΤΝΟΛΟ 160,00€ 

Α/Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ 
ΧΦΔΛ.ΟΙΚΟΓ. 

ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔ ΑΣΟΜΑ 
/ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

ΑΞΙΑ  
ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ 

 

1. 26938 26231048,26231049,26231050 4  40Υ3= 120,00 

2. 4190 26230688,26230689,26230690 1 25Υ3=75,00 

3. 25884 26230955,26230956,26230957 2 35Υ3=105,00 

4. 27029 26231156,26231157,26231158 3 40Υ3=120,00 

5. Ε.Λ 26231199,26230845 4 60+25=85,00 

6. .Ι. 26231200 6 60 

ΤΝΟΛΟ  ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ  (15)                        
ΔΤΡΧ   
565,00€ 
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Α/Α ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔ ΠΟΤ ΓΟΘΗΚΑΝ Δ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ 
ΙΣΙΗ(Αξ.απνδ.:213947-αξ.δειη. 
εηζαγ.:10) 

ΠΟΟ 

1. 26231066 40,00 

2. 26231067 40,00 

3. 26231068 40,00 

4 26231009 35,00 

5. 26231010 35,00 

6. 26231011 35,00 

 ΤΝΟΛΟ 225,00€ 

Αθνύ θαηεβιήζε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ 
δηαηαθηηθώλ ρσξίο όκσο απνηέιεζκα ,θξίζεθε αλαγθαίν θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 
Γνκή ίηηζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή βνήζεηαο λα 
δνζνύλ κέξνο ησλ αλσηέξσ επηηαγώλ-δηαηαθηηθώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο , 
ζπλνιηθνύ πνζνύ ηξηαθνζίσλ νγδόληα πέληε επξώ (385,00επξώ ). 
Δπίζεο θαηόπηλ εγγξάθνπ εηζήγεζεο ησλ Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
Γνκήο , ρνξεγήζεθαλ ζηηο 7,14,/11/2022 θαζώο θαη 6/12 δώδεθα (12) επηηαγέο 
ζπλνιηθήο αμίαο 420,00 επξώ , ζε ηέζζεξα (4) λνηθνθπξηά πνπ δελ είραλ  παξαιάβεη 
ύζηεξα από επαλεηιεκκέλεο  πξνζπάζεηεο  θαζώο θαη ζηηο 7 θαη 8/12 δόζεθαλ 3 
επηηαγέο  αμίαο 145,00 ζε δύν ( 2)  νηθνγέλεηεο νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα ρξήδνπλ 
πεξηζζόηεξεο ελίζρπζεο.  
Οη επηηαγέο πνπ παξέκεηλαλ αδηάζεηεο είλαη ζπλνιηθνύ πνζνύ (950,00 
επξώ)θαη πξνηείλεηαη λα θαιύςνπλ άκεζεο αλάγθεο θαη επηηαθηηθέο  ηεο 
Γνκήο ίηηζεο κέρξη ηελ ιήμε ηνπο  31/12/2022. 
      Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρσλ σθεινύκελσλ θαζώο θαη ηα παξαζηαηηθά όισλ ησλ 
αλσηέξσ εγγξάθσλ  δηαηεξνύληαη θαη ππάξρνπλ ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο ,ζην 
Θνηλσληθό Παληνπσιείν θαη είλαη δηαζέζηκα θαζώο θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ Γ/λζε 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηεο. 
Παξαθαιείζζε όπσο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ λα εηζάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ην 
αλσηέξσ ζέκα ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο θαη ηα 
επηζπλαπηόκελα έγγξαθα  θαη θαιείζηε : 

1. Να εγθξίλεηε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε 

ησλ αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηελ Γνκή ίηηζεο ηνπ 

Γήκνπ. 

2. Να θαζνξίζεηε  ηπρόλ πεξαηηέξσ όξνπο θαη ηξόπνπο δηάζεζεο –

ρξήζεοηνπ ππνινίπνπ ησλ πνζώλ απηώλ. 
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 46/2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ 
ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ 
Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.. πξνο απηέο. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, 
θαζώο επίζεο: 
 

 Σν άξζξν 202 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ην 
άξζξν 51 ηνπ Λ. 4483/2017. 

 Σν άξζξν 37 παξ.2 ηνπ Λ. 3801/2009. 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 224 θαζώο θαη ην άξζξν 58 πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ.1 

ηνπ Λ. 3852/2010 θαη όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 παξ.1 
ηνπ Λ. 4555/2018. 

 Σν άξζξν 203 παξ.2, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 210 θαη ην 
άξζξν 283 ηνπ Λ. 4555/2018. 
 

 Σα ππ.αξηζκ.26950/15-11-2022& 29904/12-12-2022 έγγξαθα ηεο Θνηλσληθνύ 
Ιεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 

 

 Σν ππ.αξηζκ.23814/12-10-2022Αίηεκα-Παξαγγειία Γηαηαθηηθώλ. 
 

 Σν ππ.αξηζκ.24082/8-7-2022Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ Γηαηαθηηθώλ από 
ηελ εηαηξεία ΘΙΑΒΔΛΗΣΖ. 

 

 Σα ππ.αξηζκ.24083,24084/17-10-2022Πξσηόθνιια Παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο Θνηλσληθέο Ιεηηνπξγνύοηνπ Γήκνπ θαη 
ηεο Γνκήο (θ.Σζηαθαιάθε θαη Ε.Παιιηνύδε). 

 
 θαη κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 
 

Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο 
θαη αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθώλ ζηελ Γνκή ίηηζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 
 

Οη επηηαγέο πνπ παξέκεηλαλ αδηάζεηεο είλαη ζπλνιηθνύ πνζνύ (950,00 επξώ) θαη 
εγθξίλεηαη απηέο λα θαιύςνπλ άκεζεο αλάγθεο θαη επηηαθηηθέο  ηεο Γνκήο ίηηζεο 
κέρξη ηελ ιήμε ηνπο  31/12/2022. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  306/2022 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
4. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
8. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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