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32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Προς
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Στ. Λιακόπουλο, Χ. Αηδονόπουλο,
Δ. Δαγκλή, Μ. Καραγιάννη, 
Ν. Βαρσάμη, Στ. Καλαϊτζίδη,
Ερ. Θεοτοκάτος, Ελ. Χρυσίδου, 
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσμοπούλου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Στ. Τανιμανίδου, Γ. Αβαρλή,
Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,
Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊμπέκη

Κοινοποίηση
κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο
κ. Π. Λεκάκη, Πρόεδρο ΔΣ
Αντιδημάρχους
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένη Γενικής  Διεύθυνσης 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Τμημάτων

Σας  προσκαλούμε  την  Τετάρτη  8  Σεπτεμβρίου  2021  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στην  τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή
δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4682/Α’/03-04-2020 με τον οποίο κυρώθηκε η
από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/11-03-2020 τεύχος Α΄), τη με
αριθμ.Δ1α/ΓΠ. οικ.52666 (ΦΕΚ 3958/Β΄/27-08-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για
τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους
σχολικούς καθαριστές/ τριες ΙΔΟΧ της Δ/νσης Παιδείας, π.δ. 71.052,92€  με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 217766/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
_______________________________________________________________
2)Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  του  διεθνούς  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους
δικαιούχους  σχολικούς  καθαριστές/  τριες  ΙΔΟΧ της  Δ/νσης  Παιδείας,  π.δ.  71.052,92€  με
Φ.Π.Α.
(Α.Π. 218215/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
_______________________________________________________________
3)Κατάρτιση των όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», Τ.Π.
με αριθμό μελέτης 11/2020 και π.δ. 1.898.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 219007/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
_______________________________________________________________
4)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», Τ.Π. με αριθμό μελέτης 11/2020 και π.δ. 1.898.000,00€ με
Φ.Π.Α.
(Α.Π. 218852/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
______________________________________________________________
5)Κατάρτιση των όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη
Συμφωνίας  Πλαίσιο  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», π.δ. 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 219208/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
_______________________________________________________________
6)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμούγια  την  εκτέλεση  του  έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»,  π.δ. 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 219207/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
_______________________________________________________________
7)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου( Ν.
Ελβετία)», Τ.Π. με αριθμό μελέτης ΔΒΚΔ 14/2019 και π.δ. 622.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 218851/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
_______________________________________________________________



8)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Συντήρηση  υπαίθριων  χώρων
(πεζόδρομοι, πάρκα, πελατείες)», π.δ. 500.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 218446/2021)
(Πρακτικό)
_______________________________________________________________
9)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  -τεχνικών  και  οικονομικών
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που  αφορά:«Φιλοξενία  αδέσποτων σκύλων στα
πλαίσια  του  Προγράμματος  Φροντίδας  αδέσποτων  ζώων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης»,π.δ.
74.361,56€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 218579/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)
______________________________________________________________
10)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της Στατικής μελέτης της Σύμβασης με τίτλο:
«Μελέτη  Αναβάθμισης  Υφιστάμενων  Μεταλλικών  Στεγάστρων  στην  Αγορά  Βλάλη»
προεκτιμώμενης αμοιβής 12.801,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Α.Π. 210857/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)
                                                                                                                                    
11)Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Μελέτη
Αποκατάστασης  Οξειδωμένων  Μεταλλικών  Στοιχείων  Φέροντος  Οργανισμού  Σχολικού
Γυμναστηρίου στην Αναξιμάνδρου 79»,προεκτιμώμενης αμοιβής 49.857,90 €
(Α.Π. 210864/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)
                                                                                                                                 
12)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 1ης Επιμέρους σύμβασης της Συμφωνίας
Πλαίσιο  «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ», με αρ. μελ. 30/2020 συμβατικής αξίας 33.339,37€ (με ΦΠΑ) 
(Α.Π. 212027/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
                                                                                                                                    
13)Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής του  έργου  “ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΗΛΜ  ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015”
(Α.Π. 213603/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
                                                                                                                                   
14)Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  «Επισκευή  –  συντήρηση  –
αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και  πυρόσβεσης  Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους
2016»
(Α.Π. 219092/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
                                                                                                                                    
15)Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  του   διεθνούς  ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού (Κ.Σ. 104848) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
προϊόντων  ασφάλτου  -  αριθ.  μελέτης  28/8-10-2020  -  προϋπολογισμού  450.008,40€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%», της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης.
(Α.Π. 218223/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
                                                                                                                                    



16)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, του συνοπτικού διαγωνισμού για
τον  «Τριετή  έλεγχο,  καθαρισμό,  απόφραξη,  συντήρηση,  συλλογή,  διαχείριση,  παράδοση
επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων,
Αποχετευτικών δικτύων  –  εγκαταστάσεων  των Δημοτικών  κτιρίων  και  χώρων του  Δήμου
Θεσσαλονίκης» π.δ. 74.200,36€, με ΦΠΑ 24%.
(Α.Π. 218298/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
                                                                                                                                    
17)Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  του  ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και  ανάθεση
ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
έτους 2021 π.δ. 67.818,32 € με το Φ.Π.Α.» 
 (Α.Π. 218272/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
                                                                                                                                    
18)Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  του  συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ειδών  σίτισης
Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 58.150,66€ με ΦΠΑ 13% και
24% ,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2021 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας &
Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. 
(Α.Π. 218108/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

 
19)Έγκριση  του  2ου  αναθεωρημένου  χρονοδιαγράμματος  του  έργου  «Ανέγερση  3/θ
Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13» και παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών
120 ημερών. 
(Α.Π. 216246/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

                                                                                                                                    
20)Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου
«Διαμόρφωση  δημοτικού  κτιρίου  σε  χώρο  τεχνικής  δημιουργίας  για  την  εκπόνηση  του
Ευρωπαϊκού έργου “PopMachina”»
(Α.Π. 219715/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
                                                                                                                                    
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21)Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο -2- Παιδιάτρους, στο πλαίσιο υλοποίησης της
χρηματοδοτούμενης  δράσης  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής», 
περιόδου 2021-2022.
(Α.Π. 219270/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
                                                                                                                                  
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22)Έγκριση  εσωτερικού  κανονισμού  λειτουργίας  του  Κοινωνικού  Πνευματικού  Κέντρου
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ»
(Α.Π. 218738/2021)
(Διεύθυνση Παιδείας)
                                                                                                                                    



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

23)Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης,  έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής
σύμβασης, ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης και αναπληρωτών αυτών και
εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής. 
(Α.Π. 219452/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Α.Σ.Κ.Ο)
                                                                                                                                    
24)Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του  Ν.Π.Δ.Δ
Άγιος Στυλιανός
(Α.Π. 216436/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ  Άγιος Στυλιανός)
                                                                                                                                    
25)α)Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης,
οικονομικού έτους 2021 με σκοπό: 1) την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων λόγω κατανομής από το
ΥΠΕΣ του αντισταθμιστικού οφέλους από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ‘’
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’  για το έτος 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών 2) την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδων με σκοπό αφενός την
καταβολή  δαπάνης  μισθοδοσίας  που  αφορά  201  υπαλλήλους  ΙΔΟΧ  πλήρους  και  μερικής
απασχόλησης οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το
1 διάστημα Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2021 και την είσπραξη της αντίστοιχης επιχορήγησης
από το ΥΠΕΣ, και αφετέρου την καταβολή επιπλέον δαπάνης μισθοδοσίας από πόρους του
Δήμου  που  αφορά  την  μετατροπή  συμβάσεων  (από  μερική  σε  πλήρη  απασχόληση)  54
υπαλλήλων  κάλυψης  αναγκών  καθαριότητας  των  σχολικών  μονάδων  για  το  διάστημα
Οκτώβριος  έως  Δεκέμβριος  2021  3)  την  έκτακτη  επιχορήγηση  των  Νομικών  Προσώπων
‘’Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.’’  και  ‘’Άγιος  Στυλιανός’’  4)  την  ενίσχυση  λοιπών  ΚΑ  εξόδων  του
προϋπολογισμού και β) παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο
(Α.Π. 218403/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
                                                                                                                                    
26)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την κάλυψη μέρους των εξόδων των
σκακιστικών αγώνων που συνδιοργανώνει  ο Δήμος με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής.
(Α.Π. 211562/2021)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)
_________________________________________________________________________
27)α)Έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  ποσού  155,00€  για  την  πληρωμή
παραβόλου για την έγκριση της μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σ.Μ.Α. του Δήμου
Θεσσαλονίκης και β) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 215225/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Α.Σ.Κ.Ο)
________________________________________________________________________
28)Διαγραφή  των  οφειλών  των  προστίμων  από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.,  από  τους  οριστικούς
βεβαιωτικούς  καταλόγους
(Α.Π. 213755/2021)  
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)
                                                                                                                                    
29)Διαγραφή  των  οφειλών  των  προστίμων  από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.,  από  τους  οριστικούς
βεβαιωτικούς  καταλόγους
(Α.Π. 218406/2021)  
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)



30)Διαγραφή  ποσού  που  βεβαιώθηκε  λανθασμένα  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς
καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και αφορά μεταφορά επισφαλούς από ΔΕΗ»
(Α.Π.215145/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
__________________________________________________________________________  
31)Διαγραφή  ποσού  που  βεβαιώθηκε  λανθασμένα  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς
καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και αφορά μεταφορά επισφαλούς από ΔΕΗ»
(Α.Π.215144/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
__________________________________________________________________________  
32)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη
Καθαριότητας – Φωτισμού (ΔΤ) και Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και αφορά μεταφορά επισφαλούς
από τη ΔΕΗ»
(Α.Π.218268/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
__________________________________________________________________________ 
33)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη
Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
(Α.Π.218277/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
__________________________________________________________________________ 
34)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη
Καθαριότητας  και  Φωτισμού  (ΔΤ)  και  Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας  (ΤΑΠ)  μη
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
(Α.Π.218273/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
                                                                                                                                    
35)Εξειδίκευση  πιστώσεων:  1)  ποσού  4.000,00€,  για  την  οικονομική  ενίσχυση  του
Αυτοκινητιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. 2) ποσού 10.000,00 € για την οικονομική ενίσχυση
του Α.Σ. “Διεθνές Κέντρο Ολυμπισμού OLYMPIA” 3) ποσού  6.500,00 € για την οικονομική
ενίσχυση του “ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”. 
(Α.Π. 217324/2021)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)
                                                                                                                                    
ΝΟΜΙΚΑ

36)Παροχή  ή  μη  εντολής  στη  Διεύθυνση  Νομικής  Υποστήριξης  για  άσκηση  αίτησης
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης στο Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης κατά της
υπ αρ. 1147/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσ/νίκης και κατά των Καλλιόπης
Μπάλλιου  κλπ.
(Α.Π. 218218/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
                                                                                                                                    
37)Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης  προκειμένου να αποδεχθεί τη
παραίτηση της ασκηθείσας ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αρ. κατ. ΓΑΚ
918/2020 αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας των Ευδοξίας Σταμπουλίδου
κλπ στο σύνολο 33 εναγόντων. 
(Α.Π. 218212/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

                                                                                                                                        



ΔΩΡΕΕΣ

38)Αποδοχή  δωρεάς  για  την  πραγματοποίηση:  Α)  μαθημάτων  Σερβικής  Γλώσσας,  Β)
εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο την Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Γ) βιωματικών
σεμιναρίων Ψυχικής Υγείας.
(Α.Π. 218755/2021)
(Διεύθυνση Παιδείας)

                                                                                                                                    

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
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