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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 7
ης

/2020 Τακτική - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  45 

 

Θέμα:    Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο  Κοινότητας 

Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)). 

     Σήμερα την 28
η
  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 

08:00 και  ώρα λήξης στις 10:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  6804/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

    Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν  στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι: σε σύνολο (9) 

μελών συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια 

περιφοράς τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: [1. Έγκριση 

υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 (Α/Α 

ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 



Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και 

Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης  & Ε.Π.Π.Ε._ Έγκριση διενέργειας και 

τρόπου εκτέλεσης.  2. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης - ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΣΔΑ_26 (Α/Α ΟΠΣ:3838), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»,  της Πράξης με 

τίτλο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο 

Δήμο Χαϊδαρίου» _ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης & Ε.Π.Π.Ε. _ Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης. 3. 

Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)], επισημαίνοντας ότι: το κατεπείγον συνίσταται στο 

γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή των προτάσεων ήτοι: 30-04-2020. 

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία – 

εγκρίνουν την ένταξη του 1
ου

 , 2
ου

  & 3
ου

  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα στην ημερησία 

διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 1
ο
, 2

ο
 & 

3
ο
  ΕΗΔ θέμα, ως 1

ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα ΗΔ και το 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
, 4

ο
 και 5

ο
, θέμα της ΗΔ  σε 4

ο
, 5

ο
, 6

ο
, 7

ο
 και 8

ο
 αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας,  

κατόπιν  της  από 23-3-2020 εισήγησης  της  Δ/νσης   Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Θέτουμε υπόψη:  

 

- την -με αρ. 241 /05-10-2016- Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα: «Yποβολή πρότασης 

στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας 

Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09), Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662, αρχική έκδοση 

και τροποποίηση αυτής) με τίτλο: Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης» , 

- την -υπ’ αρ. οικ. 26924/06-10-2016 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης- που είχε υποβάλλει ο Δήμος 

Χαϊδαρίου, 

- την -με αρ. πρωτ. 4144/28-12-2016- Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: “Ένταξη της Πράξης 

«Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου»  με κωδικό ΟΠΣ 5002681’’, σύμφωνα με την οποία: Α) εγκρίνεται 

η ένταξη της πράξης Συνολικού Προϋπολογισμού: 164.160,00€, στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-

2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχο (09)), Β) 

συγχρηματοδοτείται  η υλοποίησή της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, 

- την - υπ’ αριθμ. 8/23-01-2017 - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Αποδοχή  Απόφασης 

Ένταξης, κτλ» σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας  αποδέχεται τους όρους ένταξης-υλοποίησης  της ως άνω 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, 

- την  - υπ’ αριθμ. 26 /2017 - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου με θέμα: «Πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας  IΔΟΧ για την υλοποίηση της Πράξης «Kέντρο Κοινότητας Δήμου 

Χαϊδαρίου»  και κωδικό ΟΠΣ 5002681, κτλ», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18767/6628/3-4-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 

«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 26/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου», 

- την - υπ’ αριθμ. 117/24-05-2017 - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 

2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09))»  

- την - υπ’ αριθμ. 197/26-09-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου με θέμα: «Έγκριση 

Kανονισμού Λειτουργίας Kέντρου Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου  (Πράξη με κωδικό ΟΠΣ: 5002681 του 

E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας 

(09), Θεματικός Στόχος (09))» , 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1356 / 25-4-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  «Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων 

χρηματοδότησης και καταβολής της Α’ δόσης για τις δομές ‘’Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών’’ και ‘’Κέντρα 

Κοινότητας’’»,  

- την - υπ. αριθμ. πρωτ. 98670/23-5-2017- Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  «Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Έργων που χρηματοδοτούνται από τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1» η οποία αφορά την ως άνω αναφερόμενη 

συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, 



- τις διατάξεις του  Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», 

- την  - υπ’ αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση, 

όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 

3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση, 

- τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

- τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας, της ΕΥΣΕΚΤ – ΜΟΔ – ΕΕΤΑΑ,  «Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών/ Κέντρα Κοινότητας», 

- την  -  υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 31769/6-11-2017 Απόφαση Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 

συνολικά τριών (3) ατόμων,  για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Χαϊδαρίου», 

- την υπ’  αριθμ. 285/ 27-11-2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 

(Α.Υ.Ι.Μ.) της Πράξης με τίτλο:  «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου»  (κωδικός ΟΠΣ: 5002681)» όπου 

ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πράξης ορίστηκαν οι: 06-11-2017  και 05-11-2020, 

- το υπ’ αρ. πρωτ. 366/01-11-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης 

& Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Ανάγκη διεύρυνσης Κέντρων Κοινότητας και στελέχωσής τους με επιπλέον 

προσωπικό προς επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης», 

- την υπ. αριθμ. Δ14/15834/237/08-04-2019 (ΦΕΚ 1344/Β'/19-04-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με 

θέμα "Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας", 

- το υπ’ αρ. πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης 

Δράσεων ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα: «Παράταση λειτουργίας Δομών και 

διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ»  

σύμφωνα με το οποίο προτείνεται:  η ενδυνάμωση των Κέντρων Κοινότητας μέσω της αύξησης του 

προσωπικού τους,  με στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας (Κέντρα Στήριξης 

Οικογένειας-ΚΣΟΙ και Κέντρα Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. – Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας για Ηλικιωμένους), 

- το υπ’ αρ. πρωτ. 2583/6-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  «Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των 

Πράξεων «Κέντρα Κοινότητας»»,  

- την υπ’ αριθμ. 239 /31-10-2019  Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Αιτήματος Τροποποίησης της 

Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο:  «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. 

της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), 

Θεματικός Στόχος (09)) :  α) παράταση λειτουργίας υφιστάμενης δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου», έως 30-

06-2023,  β) πρόσληψη νέου προσωπικού εξαιτίας διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας 

Χαϊδαρίου» , γ) έγκριση Σ.Α.Υ.Ι. Μ.» 

- το με ID 28113 ηλεκτρονικά υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την 1η Τροποποίηση της Πράξης με 

τίτλο «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020. 

- την -με αρ. πρωτ. 711/06-03-2020- Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ) με 

θέμα: “Τροποποίηση της Πράξης «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου»  με κωδικό ΟΠΣ 

5002681’’, προϋπολογισμού: 408.384,00€, σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται:   

- η παράταση λειτουργίας της Δομής (από τις:  05-11-2020 έως και τις: 30-06-2023), 

- η διεύρυνσή της με επιπλέον στελέχωση, προς επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης:   επέκταση 

της λειτουργίας της υφιστάμενης κοινωνικής δομής (Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου) με ενσωμάτωση στη δομή - 

ενίσχυση παροχής δύο νέων υπηρεσιών για την υποστήριξη λειτουργίας των : α) Κέντρων Στήριξης Οικογένειας 

(ΚΣΟΙ) και β) Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για 

τους Ηλικιωμένους).  

 

Π α ρ α κ α λ ε ί σ θ ε  ό π ω ς  λ ά β ε τ ε  Α π ό φ α σ η  

 

για την Αποδοχή της 1
ης

  Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Χαϊδαρίου»  (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), 

Θεματικός Στόχος (09)),  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην  υπ΄ αρ. πρωτ. 711/06-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΙ27Λ7-

ΓΩΤ) - Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.  

 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ?inline=true


 

Ακολούθως το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 

 

Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων,  ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. 

Σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , 

Δήμητρα Δούμουρα ,  & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο Σύμβουλος  (τακτικό μέλος)  κ. Μιχάλης Σελέκος  στην άποψη του για τα ΕΗΔ αναφέρει: « ψηφίζω κατά.   

Πιστεύουμε ότι η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από την κοινωνική 

υπηρεσία του δήμου. Με τις προτάσεις που γίνονται εκχωρούνται υπηρεσίες σε Ανάδοχο με αποτέλεσμα την 

ιδιωτικοποίηση τομέων της κοινωνικής υπηρεσίας». Ο Σύμβουλος  (τακτικό μέλος)  κ. Απόστολός Θεοφίλης στην 

άποψη του για τα ΕΗΔ αναφέρει: « καταψηφίζω, γιατί έτσι ανοίγει η επικίνδυνη “κερκόπορτα” της ιδιωτικοποίησης 

των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας». 

 

Ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  τις 

διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 

παρ. 1 του Ν.4625/10 και συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν 

υπέρ,  (2) ψήφισαν κατά.] 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

 

Την Αποδοχή της 1
ης

  Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο:  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Χαϊδαρίου»  (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός 

Στόχος (09)),  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην  υπ΄ αρ. πρωτ. 711/06-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ) - Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Αττικής.  

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  28-04-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ?inline=true

