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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης : 77 / 2021 

  

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών μας, για το έτος 2021. 

 

Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 

18:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια 

περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α’) και της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 4899-

06.11.2020 τ. Β΄), μετά από την 5241/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 

στο καθένα από τα μέλη - Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών 

ήταν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Τσομπανοπούλου Μελίσα, 3) Αποστολίδου Μαρία, 4) 

Μανωλόπουλος Βασίλειος, 5) Κατζικάς Γεώργιος, 6) Γρούγιος Ηλίας, 7) Κουσίδης Γεώργιος, 8) 

Κωνσταντίνου Κυριάκος, 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη 

Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της 

επιτροπής (με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ,  (Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή), για τη 

διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών, ότι : 

Οι διατάξεις της παρ. 20 περ. α΄ του άρθρου ένατου του Ν. 4057/12, όπως τροποποιήθηκαν από 

τις όμοιες του άρθρου 41 του Ν. 4325/15, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι : για την κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), 

με τις αναφερόμενες σε αυτό (το άρθρο) εξαιρέσεις.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07 ορίζουν ότι : «1. Οι Ο.Τ.Α. 

επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2 - 17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο 

αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ….» 
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του με Α.Π. οικ. 14626/26.02.2021 

εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (μας διαβιβάσθηκε με το με Α.Π. 9134/01.03.2021 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης), για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρα 205 παρ. 1 του ν. 3584/2007, 21 του Ν. 2190/94 και 

37 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν), για το έτος 2021, απαιτείται, μεταξύ άλλων και απόφαση 

της οικείας Οικονομικής Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς 

ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα 

εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων με τις οποίες 

θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για τις ανωτέρω κατηγορίες 

προσωπικού και το σχετικό αίτημα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Με βάση τα ανωτέρω, και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 

2021, η υπηρεσία μας επιθυμεί την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.), μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών  των 

τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, 

του τμήματος Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - 

Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης - 

Προγραμματισμού - Οργάνωσης & Πληροφορικής  ως εξής :  

 1 Κτηνίατρο ΠΕ  

 για το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού  

 2 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ και 

 2 Εργοδηγών - Δομικών έργων ΔΕ 

 για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας &  

 Περιβάλλοντος  

 1 Βιβλιοθηκονόμο ΤΕ   

 για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού 

 2  Εργάτες - Φύλακες ΥΕ και 

 1 Εργάτη γενικών χειρωνακτικών εργασιών  

 για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού 

 2  Εργάτες -τριες  καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ 

 για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δημοτικών  κτηρίων 

 εγκαταστάσεων και 

 10  Εργάτες κήπων ΥΕ 

 Για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 

 Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας [ΦΕΚ 380/10.02.2017 τ. Β΄ & 715/08.03.2017 τ. Β΄ (Διόρθωση 

σφάλματος)] και ειδικότερα στο άρθρο 21, προβλέπονται εκατόν δέκα (110) θέσεις προσωπικού 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων 

αναγκών, καθώς και για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.  

Επίσης, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσληφθησόμενου 

προσωπικού, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το 
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έτος 2021, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου 

έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2021. 

Οι ανάγκες για την πρόσληψη ενός (1) Κτηνίατρου ΠΕ είναι άμεσες και επιτακτικές, αφού 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75  παρ. 1 περ. γ 10 του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 

παρ. 2 περ. 28 του Ν. 3852/10), η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα αποτελεί αρμοδιότητα των 

Δήμων. Στον Δήμο μας δεν απασχολείται κάποιος υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, γεγονός 

που καθιστά δύσκολο τον ορθό σχεδιασμό και την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων.  

Η ανάγκη για την πρόσληψη δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ και δύο (2) Εργοδηγών - Δομικών 

έργων ΔΕ, είναι άμεσες, για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του Δήμου μας στην εκτέλεση / 

υλοποίηση των παρακάτω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουμε, ως 

Δήμος : 

- «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη - Παπαφλέσσα - Γευγελή  και 

Ν. Πλαστήρα», με κωδικό ΟΠΣ 5016598 

- «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ  

97Α», με κωδικό ΟΠΣ 5028175 

- «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων», με  

κωδικό ΟΠΣ 5030140 

- «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων», με  

κωδικό ΟΠΣ 5030141 

- «Δημιουργία πράσινου σημείου», με κωδικό ΟΠΣ  

- Στατική επάρκεια κτηρίων του  ν. 4178/13 

Οι ανάγκες για στελέχωση των Δημοτικών μας βιβλιοθηκών είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, 

αφού στον Δήμο μας υπάρχουν συνολικά τέσσερις (4) βιβλιοθήκες (1 ενηλίκων και 3 παιδικές), οι 

οποίες λειτουργούν καθημερινά κατά τις ώρες από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 

έως 14.00. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στον ΟΕΥ του Δήμου μας προβλέπονται έξι (6) τακτικές θέσεις 

κλάδου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας και υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι του αντίστοιχου 

κλάδου/ειδικότητας, εκ των οποίων η μία (1) είναι προϊσταμένη του αντίστοιχου τμήματος, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στα ωράρια λειτουργίας, με 

συνέπεια η μία (1) παιδική βιβλιοθήκη να μην λειτουργεί. 

 Ήδη στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ & 

ΤΕ, για το 2016, έχουμε ζητήσει την κάλυψη μίας (1) μόνιμης θέσης του κλάδου 

Βιβλιοθηκονομίας, αλλά όπως φαίνεται μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει καμία σχετική 

διαδικασία, και το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με την πρόσληψη Ι.Δ.Ο.Χ. 

προσωπικού. 

Όσον αφορά και τις ανάγκες για στελέχωση των Δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων με φυλακτικό προσωπικό και αυτές είναι αυξημένες και σοβαρές, αφού στα 

Γραφεία Αθλητισμού και Πολιτισμού υπηρετούν μόλις τέσσερις (4) Φύλακες. Οι δημοτικές 

κλειστές και ανοιχτές εγκαταστάσεις, που διαχειρίζεται η αντίστοιχη Διεύθυνση και για τις οποίες 

επιβάλλεται - απαιτείται φύλαξη για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία τους, είναι  πάνω από 

10. Αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών αθλητικών και 

πολιτιστικών σωματείων πάντα καθημερινές απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Το προσωπικό 

πρέπει να εργάζεται βάρδιες για να καλύψει το εύρος του ωραρίου. Σήμερα λειτουργούν 

ελεύθερα, χωρίς φύλαξη, με ότι αυτό συνεπάγεται (καταστροφές βανδαλισμούς κ.λπ.). 

Σημειωτέον ότι οι προσπάθειές μας για την κάλυψη έστω μίας (1) μόνιμης αντίστοιχης θέσης, 

μέσω παλαιότερων κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, δεν ευοδώθηκε, αφού δεν 

υπήρξε το αντίστοιχο ενδιαφέρον από υποψηφίους υπαλλήλους άλλων φορέων.  

Επίσης είναι σοβαρή και η ανάγκη κάλυψης με βοηθητικό προσωπικό για τις χειρωνακτικές 

εργασίες στο πλαίσιο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος μας 

(μεταφορά υλικών, επίπλων, στήσιμο εξεδρών κ.λπ.), στις πολύ συχνές διανομές προϊόντων στο 
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πλαίσιο του επισιτιστικού προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους τους 

απόρους κ.λπ. Μέχρι λόγω της υπάρχουσας αναστολής προσλήψεων και διορισμών, η 

αντιμετώπιση των αντίστοιχων αναγκών γίνεται κυρίως με την απασχόληση ωφελούμενων 

προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 

Στον Δήμο μας, υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό καθαριστριών εσωτερικών χώρων, μόνο δύο 

(2) υπάλληλοι, ενώ στον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται δώδεκα (12) συνολικά θέσεις και οι χώροι που 

χρήζουν καθαριότητας είναι άνω των δώδεκα (12). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι 

αδύνατον αυτό το υπάρχον προσωπικό να ανταποκριθεί στις δυσανάλογες υπηρεσιακές ανάγκες 

και επιβάλλεται η πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού, για την κάλυψη των συγκεκριμένων 

αναγκών. Μέχρι τώρα και λόγω της υπάρχουσας αναστολής προσλήψεων και διορισμών, η 

αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας εσωτερικών χώρων γίνεται κυρίως με την απασχόληση 

ωφελούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αλλά και με αναθέσεις σε εξωτερικά 

συνεργεία, με όχι και τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Στον ΟΕΥ του Δήμου μας προβλέπονται συνολικά δεκαέξι (16) θέσεις τακτικού προσωπικού 

κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών και οκτώ (8) κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών 

κήπων. Από τις παραπάνω θέσεις των ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών είναι καλυμμένες οι επτά (7), 

ενώ από τις αντίστοιχες των ΥΕ Εργατών κήπων μόνο η μία (1). Το προσωπικό, λοιπόν, που 

υπηρετεί στο Τμήμα Πρασίνου ανέρχεται σχεδόν στο 1 / 3 του προβλεπόμενου. Από την άλλη, οι 

αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Τμήματος Πρασίνου για τη συντήρηση, επέκταση, προστασία κα 

ανάδειξη των χώρων πρασίνου και του φυτικού κεφαλαίου είναι πολλαπλές, σοβαρές και 

επιτακτικές, διότι μεταξύ των άλλων σχετίζονται με θέματα ποιότητας ζωής, δημόσιας υγείας και 

πολιτικής προστασίας, και αναμένεται τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού, να είναι 

ιδιαίτερα αυξημένες. Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις ανωτέρω απαιτήσεις και να 

ανταποκριθούμε στα καθημερινά τρέχοντα καθήκοντά μας και τις υποχρεώσεις μας, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με εποχικό προσωπικό. Απαιτείται, 

λοιπόν, η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δέκα (10) εργατών κήπων, οι 

οποίοι θα πλαισιώσουν τους εν ενεργεία προαναφερόμενους υπηρετούντες, έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η απαραίτητη τακτική συντήρηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, των δενδροστοιχιών, 

των πάρκων, των πλατειών, των νησίδων, των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων, των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων αναψυχής, με σκοπό τη βιωσιμότητα του φυτικού 

κεφαλαίου, την ορθολογική διαχείριση του πρασίνου, τη λειτουργικότητα των χώρων, την 

ασφάλεια των πολιτών (αποφυγή κινδύνων, όπως η πτώση δένδρων, η εκδήλωση πυρκαγιών, η 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, η αύξηση του πληθυσμού τρωκτικών, επιβλαβών εντόμων 

και ερπετών, τροχαία ατυχήματα που συνδέονται με την άναρχη παρουσία βλάστησης σε οδούς, 

νησίδες κ.λπ., τραυματισμοί παιδιών και ενηλίκων κ.α.). 

Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης 

διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών για το έτος 

2021. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Με ψήφους: 7 ΥΠΕΡ, η  Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΚΑΤΑ, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, 

εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ.) 
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Α)  Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας, έτους 2021, ως εξής : 

 1 Κτηνίατρο ΠΕ  

 για το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού  

 2 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ και 

 2 Εργοδηγών - Δομικών έργων ΔΕ 

 για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας &  

 Περιβάλλοντος  

 1 Βιβλιοθηκονόμο ΤΕ   

 για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού 

 2  Εργάτες - Φύλακες ΥΕ και 

 1 Εργάτη γενικών χειρωνακτικών εργασιών  

 για το τμήμα Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

 Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού 

 2  Εργάτες -τριες  καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ 

 για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δημοτικών  κτηρίων 

 εγκαταστάσεων και 

 10  Εργάτες κήπων ΥΕ 

 Για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 

 Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  77/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.3.2021  

         

                    O Πρόεδρος  

 

 

  Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


